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 کلید ةهشت

ؼتایؾ نضكُص اللٌ اؼت کٌ اؼالـ را ةعای ةيطگاىؾ ةعگغیط ق دالیل گُىاگُف را ةع الٍُیت ق 

ق تيَا پعقردگار تُ ةعای ٍطایت ق یاری کافی ... ةعپا ىهُد ق ةٌ ةیاف آف پعداصترةُةیت صُد 

... ق اق را تکتیع گُی.... اش ؿعیکی ىطاؿت کٌ فعزىطی ةع ىگعفت ق در پادؿاٍیاق ... اؼت

ق ... ىطک دٍط ق دطا نی پیُىط نی... کيط آقرد ق ةليط نی پاییو نی... دارد کيط ق ةاز نی َىا نی

اش ؿعیک ىطارد ق در  در پادؿاٍی... گیعد زکهؾ ق کارٍایؾ نُرد پعؼؾ كعار ىهی ی درةارً

... ق ىٌ ؿتیَی ق ىٌ ىٌیعی... ىٌ ٍهکاری دارد ق ىٌ قزیعی... ٍهتا اؼت ُزکهؾ ةی

ٍا در ةعاةع ٌَهتؾ  ٍا در ةعاةع ٍیتتؾ ؿکؽتٌ ق كلب دتاراف در ةعاةع َغت اق ذلیليط ق ىفػ

... فعقتو

ق گُاٍی ، ٍهتا کٌ نُتُدی ةٌ زق ىیؽت دغ اللٌ کٌ قازط اؼت ق ةیدٍم  پػ گُاٍی نی

... ةيطً ق پیانتع اق ق ةعگغیطً ق صلیل اقؼت ،دٍم کٌ نسهط نی

... انا ةُط... درقد ق ؼالـ صطاقىط ةع اق ةاد

: گفت... اىطقٍگیو ق ىارازت ةُد... آنطپیـم 

... صؽتٌ ؿطـ تؿیش، از غعب

... اىطت ةعگعداً ةٌ ؼعزنیيت ق ىغد صاىُاد اف زقدی تُ رانیطقارـ صطاقىط ةٌ ٍهی: گفتم

ف تيگ ؿطً ق اشیىی چلطر دلم ةعااةط رةٌ صطا ؿیش اگ: ؼپػ گفت... ؿط ؼعازیعٍایؾ  اؿک

وی  اکيی نادرـ ةیؾ از چَارقط نایل نؽافت ر ؿیش ةاقر نی... اؼت ف ةعاـ تيگاچلطر دلؾ

اق آدـ صیلی !! ؟اىطف ةعگعداشً ىغدب اةضُاٍط نو ر اق ق از دکعدً تا ىغد معیر ؿیش فالف دَا کو
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... دؿيُ نی اق دَای نعدـ ر ةعد از ةیو نیاٍا ر ؼضتی... قدش دَا پیؾ اق كتُؿ نی... اؼت ینتارک

! زتی ةُط از نعگؾ

: گفت نی یکی از نـایش

صُد را  لتاس ازعاـ ةٌ تو داؿتيط ق دؼتاف... نعدـ در زاؿ دَا ق گعیٌ ةُدىط... در َعفات ةُدـ

... ةٌ ؼُی آف پادؿاً داىا ةٌ دَا ةليط کعدً ةُدىط

ق از صطاقىط ىغقؿ رزهت را ... در زالی کٌ در صـُع ق صنُع ةُدیم ق ،ؿعایهدر ایو 

... صُاؼتیم نی

ةطىؾ رق ةٌ  ٍایؾ ؼؽت ؿطً ةُد ق  پیعی کٌ اؼتضُاف... ىاگَاف زُاؼم ةٌ پیعنعدی دلب ؿط

صُاٍم  از تُ نی! ای ؿیش فالف»: کعد ق دائم تکعار نی ةُدپـتؾ كُز ةعداؿتٌ مُف ىَادً ق 

ق در ٍهیو زاؿ « !ةعایم ؿفاَت کو ق نعا نُرد رزهت صُد كعاردً... اـ را ةعوعؼ کيی ؼضتی

... ىالیط کعد ق نی گعیٌ نی

ایو قلی ! صُاٍی؟ چىُر غیع صطا را ةٌ کهک نی! از صطا ةتعس: ؿطـ ق ةٌ اق گفتم ةع افعقصتٌ

تيَا از صطای ... تُاىط تُ را اداةت کيط ؿيُد ق ىٌ نی ىٌ قطایت را نی... ی ةیؾ ىیؽتا صُد ةيطً

... ؿعیک کهک ةضُاً ةی

داىی کٌ ایو ؿیش چٌ نلانی ىغد صطاقىط  تُ ىهی! قلم کو پیعنعد: ةٌ ؼُی نو ةعگـت ق گفت

 ی نگع ةٌ ادازً رقیط ای از زنیو ىهی ریغد ق داىٌ ای از آؼهاف ىهی نو یلیو دارـ کٌ كىعً! دارد

! ایو ؿیش

ىیازٍای صُد را ... اىط کذایيط ایياف کٌ ةٌ غیع نُالی صُد پياً ةعدً! ٍا کذایيط؟ ایو! ؼتساف اللٌ

زعکت َعمٌ  ٍایی ةی ٍایی پُؼیطً ق ةطف صُاٍيط ق زادت صُد را ةٌ اؼتضُاف از نعدگاف نی

ةیيط ق دَای  یو را نیصطایی کٌ زعکت دو! پػ صطا در دَای ایياف کذاؼت؟... دارىط نی

... ؿيُد ىیازنيطاف را در دریای نتالوم نی

*  *  * 
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صُاىط ق دیگعی از كتعی انیط یاری  ةتی را ةٌ فعیاد نی یکی ایو... دَاف پع ةُد از نـعکاف

... داؿت

 ...نُحدر نیاف آىاف ؼعقری از ؼعقراف َعب ةُد، ةٌ ىاـ َهعق ةو َج

... رفت دؽت ق در ةعاةعش ةٌ ؼذطً نی ىغدیکی نی ةٌ اق... اق ةتی داؿت ةٌ ىاـ َنياؼ

... ةتی کٌ صُدش از چُب ؼاصتٌ ةُد انا آف را از صاىُادً ق انُالؾ ةیـتع دقؼت داؿت

... ؼالگی رؼیط ۶۰تا ةٌ ؼو ... زناىی کٌ ایو دىیا را ؿياصتٌ ةُدایو رقش اق ةُد، از 

نیع ػ رمی گعدیط ق نكُب ةو ُعٍيگانی کٌ پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ در نکٌ نتُُث 

اللٌ َيٌ ػ را ةٌ َيُاف دَُتگع ق نُلم ةٌ ىغد اٍل نطیيٌ فعؼتاد، فعزىطاف َهعق ةو دهُح ػ 

... آىکٌ ةطاىط ػ نؽلهاف ؿطىط ةی

چيیو : اىط، ىٌع تُ چیؽت کٌ پیعق اق ؿُیم؟ گفت ای پطر، نعدـ پیعق اق ؿطً: ةٌ اق گفتيط

!! کيمکيم تا آىکٌ ةا نياؼ نـُرت  ىهی

: ؼپػ َهعق ةعصاؼت ق ةٌ ىغد نياؼ رفت ق در ةعاةع اق ایؽتاد ق گفت

ةٌ نو نـُرت ... کيط اق نا را از َتادت تُ ىَی نی... از داؼتاف ایو ؿضف آگاً ؿطی... ای نياؼ

!  ةطً ای نياؼ

... ةاز ؼضيؾ را تکعار کعد، انا ةاز پاؼضی ىـيیط... انا ةت ةٌ اق پاؼش ىطاد

گُیم تا آىگٌ صـهت فعق  چيط رقز ؼضيی ىهی... ای ؿایط صـهگیو ؿطً: آىگاً َهعق گفت

... ىـیيط

ٍيگانی کٌ تاریکی ؿب فعا رؼیط، فعزىطاىؾ ةٌ ؼعاغ نياؼ ... ؼپػ اق را رٍا کعد ق ةیعقف رفت

... رفتيط ق اق را ةعداؿتيط ق در چاٍی کٌ زاقی ىذاؼت ق نعدار ةُد اىطاصتيط

... قارد ؿط انا اق را ىیافت ٍيگاـ قتسگاً، نياؼ ةع ةت صُد

چٌ کؽی انـب ةٌ صطای نا تُطی ىهُدً؟ انا ! قای ةع ؿها: پػ ةا قطایی ةليط فعیاد زد

... اش ؼاکت ؿطىط ق پاؼش ىطادىط صاىُادً
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! آف را ؼعىگُف در چاً یافت انا... َهعق تعؼیط ق ننىعب ؿط ق در دؽتذُی نياؼ ةیعقف رفت

ای نياؼ، ةٌ صطا : ق صىاب ةٌ اق گفت... دایؾ گظاؿتاق را ةعداؿت ق صُؿتُ کعد ق ؼع 

! کيم اش نی ؼُگيط اگع ةطاىم چٌ کؽی ةا تُ چيیو کعدً ةیچارً

... گيطیطً اىطاصتيط ی ؿب دقـ ةاز فعزىطاىؾ ةٌ ىغد ةت رفتيط، آف را ةعداؿتيط ق در ٍهاف زفعً

... قتر پیعنعد ةٌ ىغد ةت صُد رفت انا آف را ؼع دایؾ ىیافت

... ؼپػ ةت را از زفعً ةیعقف آقرد ق ؿؽت ق صُؿتُ کعد... ؿط ق تَطیط کعدصـهگیو 

کعدىط ق اق ىیغ ٍع قتر آف را از چالٌ ةیعقف  کار را ةا آف ةت نیپؽعاف اق ٍع ؿب ٍهیو 

قای ةع »: قكتی از ایو کار ٍع رقزً صؽتٌ ؿط كتل از صُاب ةٌ ىغد ةتؾ رفت ق گفت... آقرد نی

ؿهـیعی آقیضت ق  تؼپػ در گعدف ب« !کيط از صُدش دفاع نیزتی ةغ ٍم ! تُ ای نياؼ

« !از صُدت دفاع کو»: گفت

 پع ازةت را ةعداؿتيط ق ةٌ ؼگی نعدً ةؽتيط ق در چاٍی تاریکی ؿب کٌ ؼع رؼیط، دُاىاف 

... زةالٌ اىطاصتيط

: قتر ٍيگاـ، پیعنعد ةٌ دؽتذُی نياؼ ةعآنط انا ٍيگانی کٌ اق را در آف زاؿ دیط گفت

کييط؟  ٍا ةع ؼعش ادرار نی پعقردگاری اؼت کٌ رقةاًچٌ 

 !ؿاؿيط ٍا ةع اق نی ةیچارً اؼت آىکٌ رقةاً

... گعفت ٍای دیو از قالساف پیـی نی َعقٌ ی ؼپػ قارد دیو صطا ؿط ق در ٍهٌ

ةٌ داؼتاف اق ىگاٍی ةيطاز، آف ٍيگاـ کٌ نؽلهاىاف ككط صعقج ةٌ ؼُی ةطر را داؿتيط، 

... کَُلت ؼو ق ليگی پایؾ اق را از رفتو ةاز داؿتيطفعزىطاىؾ ةٌ ؼتب 

انا ةاز اق را از رفتو نيٍ کعدىط، پػ در زالی ... ازط، َهعق ككط دَاد ىهُد ی تا آىکٌ در غغقً

! ای رؼُؿ صطاقىط»: ریضت ةٌ ىغد رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ رفت ق گفت کٌ اؿک نی

« تُ در دَاد ةاز دارىطصُاٍيط نعا از ٍهعاٍی ةا  فعزىطاىم نی

« صطاقىط تُ را نُظقر داؿتٌ اؼت»: پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ فعنُد
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« !ةٌ صطا ؼُگيط انیط دارـ ةا ٍهیو پای ليگم در ةَـت پای گظارـ! ای پیانتع صطا»: گفت

پػ ٍيگانی کٌ ةٌ ... ؿعکت در دَاد داد ی پیانتع صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ةٌ اق ادازً

داف ارتؾ تاریکی افتاد ق ةا ةت پعؼتاف ةٌ نتارزً ً یطاف ىتعد رؼیطىط ةا ؿهـیع صُد بـ

... ةعصاؼت تا آىکٌ ؿهـیعٍا اق را از ٍع ؼُ در ةعگعفت ق ةٌ ؿَادت رؼیط

... دفو ىهُد[ در ازط]پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ اق را 

... ق كتعٍا ةٌ زیع آب رفتيط داری ؿطؿَطای ازط  ی ؼاؿ ؼیلی ؿطیط ةع نلتعً ۴۶ پػ از

ٍيگانی کٌ كتع َهعق ةو دهُح را ... نؽلهاف ةٌ ؼعَت ؿعقع ةٌ اىتلاؿ ادؽاد ؿَطا ىهُدىط

زنیو چیغی از ةطىؾ را ... ىاگَاف اق را در زالی یافتيط کٌ گُیی در صُاب اؼتگـُدىط 

... ىپُؼاىطً ةُد

ةازگـت، صطاقىط ىیغ َاكتت اق را ةٌ ةتیو چگُىٌ ٍيگانی کٌ زق ةعایؾ آؿکار ؿط ق ةٌ آف 

صیع ىهُد؟ 

یا اقال ةتیو چگُىٌ صطاقىط کعانت اق را در دىیا ػ پیؾ از آصعت ةعای دیگعاف آؿکار ىهُد؟ چعا 

... کٌ ال الٌ اال اللٌ را در زىطگی صُد نسلق ؼاصتٌ ةُد

ت را ةع آف نضلُكا ی ٍا ق زنیو ةٌ ؼتب آف آفعیطً ؿطىط ق صطاقىط ٍهٌ ایو دهلٌ کٌ آؼهاف

. ؼعؿتٌ ق ؼتب قرقد ةٌ ةَـت اؼت

اىط ق ةيطگاف ةٌ ؼتب ٍهیو کلهٌ ةٌ نُنو ق کافع،  ةَـت ق آتؾ ةعای ٍهیو دهلٌ آفعیطً ؿطً

... ق ىیکُکار ق ةطکار تلؽیم ؿطىط

چٌ »: دفاز دای صُد تکاف ىضُاٍط صُرد نگع آىکٌ از دق چیغ پعؼیطً ؿُ گافٍای ةيط گاـ

« خ پیانتعاف چٌ گفتیط؟پعؼتیطیط؟ ق در پاس نی

*  *  * 
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کشتی هجات 
ٍایی کٌ ٍهعاً ٍالک ؿطگاف ىاةُد ؿطىط ق تا رقز كیانت نؽتسق ىفعیو  چٌ ةؽیارىط اىؽاف

... تيَا ةٌ ایو ؼتب کٌ تُزیط را نسلق ىؽاصتيط... گعدیطىط

راغب  کييط ق دغ ةٌ اق ةيطگاف زلیلی دغ ةع اق تُکل ىهی... چعا کٌ اللٌ، پعقردگار یگاىٌ اؼت

... کييط صُرىط ق دغ ةعای اق ىظر ىهی ق دغ ةٌ ىاـ اق ؼُگيط ىهی... ىیؽتيط

ق ةعای ٍهیو اؼت کٌ صطاقىط آتؾ را ةع اٍل ... ایو اؼت نسلق ؼاصتو ؿَادت ال الٌ اال اللٌ

... زعاـ ؼاصتٌ اؼت« ال الٌ اال اللٌ» ی کلهٌ

پیانتع صطا ... رفت قؼلم ػ راً نیَاذ ػ رمی اللٌ َيٌ ػ پـت ؼع پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ ـُ

ـُ»: ىاگَاف ةٌ اق رقی کعد ق گفت داىی زق صطاقىط ةع ةيطگاف چیؽت؟ ق زق  آیا نی... َاذای 

« ةيطگاف ةع صطاقىط چیؽت؟

... تعىط صطا ق پیانتعش آگاً: گفت

زق صطاقىط ةع ةيطگاف ایو اؼت کٌ تيَا اق را َتادت کييط ق چیغی را ةا اق ؿعیک »: فعنُد

اىط  کؽاىی را کٌ ةعایؾ ؿعیک ىیاقردً ،ىگعداىيط، ق زق ةيطگاف ةع صطاقىط ایو اؼت کٌ صطاقىط

. «َظاب ىطٍط

ـُ َاذ ػ رمی اللٌ َيٌ ػ از رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ پعؼیط در زطیث دیگعی آنطً کٌ 

کطاـ گياً ىغد صطاقىط ةغرگتع اؼت؟ ... ای رؼُؿ صطا: کٌ

ایيکٌ ةعای صطاقىط ٍهتایی كعار دٍی در زالی کٌ »: ً َلیٌ قؼلم ػ فعنُدپیانتع صطا ػ قلی الل

... «اق تُ را آفعیطً

: فعنایط صطاقىط نتُاؿ نی. پیانتعاف را فعؼتادً اؼت ،صطاقىط ةعای ٍهیو تُزیط... آری

1چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇچ
 

                                                           

 ۳۶: ىسل -1



10 
 

 کلیط ةَـت

ؿک در نیاف ٍع انتی پیانتعی فعؼتادیم کٌ تيَا اللٌ را َتادت کيیط ق از واغُت دقری  ق ةی»

« ىهاییط

... ةت ةاؿط یا كتع... واغُت ٍع چیغی اؼت کٌ ةٌ دغ اللٌ پعؼتیطً ؿُد

: فعنایط پیانتعاف اؼت، چياىکٌ صطاقىط نتُاؿ نی ی تُزیط ىضؽتیو قًیفٌ

2چى  ى  ائ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې چ
 

 یرزهاف، صطایاف دیگع[ پعقردگار]آیا ةٌ دغ : ق از پیانتعاف نا کٌ پیؾ از تُ فعؼتادیم ةپعس»

« ؿُىط؟پعؼتؾ  كعار دادیم کٌرا 

: فعنایط اَهاؿ ىیک قاةؽتٌ ةٌ تُزیط اؼت؛ صطاقىط نتُاؿ نی ی پظیعش ٍهٌ

3چۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶چ
 

ؼاكه [ از ارزش]دادىط  كىُا کارٍایی کٌ اىذاـ نیآقردىط  ؿعک نی[ در زق صطاقىط]ق اگع »

« ؿط نی

یاةط، چياىکٌ در زطیحی كطؼی کٌ تعنظی تضعیخ ىهُدً  ٍع کٌ تُزیط را نسلق ؼازد ىذات نی

ای فعزىط آدـ، اگع ةا گياٍاىی ةٌ ىغدیکی زنیو ةٌ ىغد نو »: فعنایط آنطً کٌ صطاقىط نتُاؿ نی

ةا نغفعتی ةٌ ىغدیکی زنیو ةٌ ىغد تُ رار ىطادً ةاؿی آیی در زالی کٌ چیغی را ةا نو ؿعیک ؽ

« ...صُاٍم آنط

... تعؼیطىط ق ةٌ ؼتب ٌَهت انع تُزیط، اىتیاء از فلطاف آف نی

آف ٍا ق ةاىی ةیت السعاـ، اةعاٍیم ػ َلیٌ الؽالـ ػ چيیو ةٌ درگاً  پطر نُزطاف ق قیعاىگع ةت

: کيط کٌ دَا ق تنعع نیپادؿاً داىا 

4چڦ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ چ
 

                                                           

 ۴۵: زصعؼ -2

 ۵۵: اىُاـ -3

 ۳۵: اةعاٍیم -4
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« ٍا دقر گعداف ق نو ق فعزىطاىم را از پعؼتؾ ةت»

داىط؟  پػ از اةعاٍیم، دیگع چٌ کؽی صُد را از ایو ةال در اناف نی

*  *  * 

آغاز اهحراف 
... ؿعک ةعای ةار ىضؽت در نیاف كُـ ىُح رخ داد

از اق آىاف را از ؿعک ةاز داؿت ق کؽاىی کٌ ... ؼپػ صطاقىط ىُح را ةٌ رؼالت نتُُث ؼاصت

... قی اواَت ىهُدىط ق صطاقىط را ةٌ یگاىگی َتادت کعدىط، ىذات یافتيط

... ٍا را ةا وُفاف ىاةُد ؼاصت انا آىاىکٌ ةع ؿعک صُد ةاكی ناىطىط، صطاقىط آف

نعدـ پػ از ىُح تا نطت زناىی ةع تُزیط ةاكی ناىطىط، ؼپػ اةلیػ ةار دیگع ؿعقع ةٌ فاؼط 

ػ کٌ ةـارت صطاقىط ىیغ ٍهچياف پیانتعاف را ... اف ىهُدىهُدف َلایط ق ىـع ؿعک نیاف ةيطگ

... ةٌ ؼُی نعدـ فعؼتاد دٍيطً ق ٍـطارگع ةُدىط ػ

... ـ پیانتعاف ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ را نتُُث ىهُد ق انت اؼالـ ةٌ تُزیط گعاییطىطتصا آىگاً

... ةازگـتتا آىکٌ ؿعک از راً ةغرگطاؿت اقلیاء ق قالساف ةار دیگع ةٌ نیاف انت 

تُؼل »ایـاف ؼاصتٌ ؿط ق ةٌ آؼتاف آىاف دَا کعدىط ق ىظر ىهُدىط، ق ایو ؿعک را ةياٍا ةع كتعً

ىاـ ىَادىط ق ادَا کعدىط کٌ ةغرگطاؿت ایو كتُر، آىاف را ةٌ صطاقىط ىغدیک « قالساف ًب

... ؼازد نی

قردىط، آىذا کٌ آ انا فعانُش کعدىط کٌ ایو زذت، دكیلا اؼتطاللی ةُد کٌ نـعکاف ىضؽت نی

: ٍایـاف گفتيط ةت ی درةارً

5چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳچ
 

« تع ؼازىط پعؼتیم نگع آىکٌ ٍع چٌ ةیـتع نا را ةٌ اللٌ ىغدیک آىاف را ىهی»

                                                           

 ۳ :زنع -5
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انا ٍهعاً ةا اق ... صطای ةغرگتع اؼت« اللٌ»آری، اةُدَل ق اةُلَب ةع ایو اَتلاد ةُدىط کٌ 

ةٌ ایو گهاف کٌ ایو صطایاف ةاَث رؼیطف ةٌ صطای  صطایاف دیگع را ىیغ ؿعیک ؼاصتيط،

... کييط ةغرگيط ق ةعایـاف ىغد اق ؿفاَت نی

*  *  * 

یک داستان 
ٍيگانی کٌ پیانتع دَُت صُد را در نیاف نعدـ آؿکار ؼاصت،  ،اىط ةیَلی ق دیگعاف رقایت کعدً

... اق کاٍو اؼت... اق ؼازع اؼت: کفار كعیؾ ؼُی کعدىط نعدـ را از اق نتيفع ؼازىط، پػ گفتيط

... اق دیُاىٌ اؼت

... ؿُىط ؿُىط ق کم ىهی انا دیطىط پیعقاف اق ةیـتع نی

... دٍيط رای ؿطىط کٌ اق را ةا ناؿ دىیا فعیب ةياةعایو ٍم

... پػ زكیو ةو نيظر صغاَی را کٌ از ةغرگاىـاف ةُد ةٌ ىغد اق فعؼتادىط

دهٍ نا را ! ای نسهط: ٍيگاـ کٌ زكیو ةع پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ قارد ؿط ةٌ اق گفت

صُاٍی ةٌ تُ صُاٍیم داد، ق اگع  زاؿ اگع ناؿ نی... پعاکيطً ؼاصتی ق قزطت نا را از ةیو ةعدی

صُاٍی تُ را ةٌ پادؿاٍی  صُاٍی ةٌ ازدقادت در صُاٍیم آقرد، ق اگع پادؿاٍی نی یزىی را ـ

ق ٍهچياف ةٌ تىهیٍ صُد ادانٌ داد ق رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ در ایو ... رؼاىیم نی

... گفت زاؿ ؼاکت ةُد ق چیغی ىهی

زعفت تهاـ »: ق گفتٍيگانی کٌ ؼضيؾ ةٌ پایاف رؼیط، پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ةٌ ا

« ؿط ای اةا َهعاف؟

... آری: گفت

« پعؼتی؟ ای اةاَهعاف تُ چيط صطا را نی: پػ ةٌ ایو ؼُاالت نو پاؼش دً»: گفت

!! ٍفت صطا؛ ؿؾ تا در زنیو ق یکی در آؼهاف: گفت

« صُاىی؟ زاؿ اگع نالت را از دؼت دادی کطاـ یک را ةٌ دَا نی»: فعنُد
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... آف را کٌ در آؼهاف اؼت: گفت

« صُاىی؟ اگع ةاراف ىتاریط چٌ کؽی را نی»: فعنُد

... آف را کٌ در آؼهاف اؼت: گفت

« صُاىی؟ اگع فعزىطاىت گعؼيٌ ؿطىط، چٌ کؽی را ةٌ دَا نی»: فعنُد

... آف را کٌ در آؼهاف اؼت: گفت

« صطایاف ةا ٍهطیگع؟ ی کيط یا ٍهٌ زاؿ آیا اق ةٌ تيَایی دَای تُ را نؽتذاب نی»: فعنُد

... کيط ىٌ؛ تيَا اق دَایم را نؽتذاب نی: گفت

کيط، ق تيَا اق تُ را  تيَا اق دَایت را اؼتذاةت نی»: آىگاً پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ فعنُد

ٍا ةٌ معر تُ ةع اق غلتٌ  تعؼی آف ؟ یا ؿایط نییگُی دٍط، ق ٍهٌ را ةا ٍم ؿکع نی ىُهت نی

« کييط؟

... ىٌ؛ یارای ؿکؽت اق را ىطارىط: گفت

اؼالـ ةیاقر تا ؼضياىی را ةٌ تُ یاد ... ای زكیو»: رؼُؿ اللٌ ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ فعنُد

« دٍم کٌ صطاقىط ةا آف ةٌ تُ ؼُد رؼاىط

... گُیيط اق اؼالـ آقرد ق پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ دَایی را ةٌ اق یاد داد نی

ػ رمی اللٌ َيٌ ػ آنطً کٌ پیانتع ػ ٍهچيیو در قسیسیو ق دیگع کتب ةٌ ىلل از اةٍُعیعً 

قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ؼُاراىی را ةٌ ؼُی ىذط فعؼتاد تا اقماع دقر ق ةع نطیيٌ را تست ىٌع 

... ةگیعىط

کٌ ؼالح ةع  دصُد در زاؿ گـت زىی ةُدىط نعدی را دیطف ؼُار ةع اؼتافدر زالی کٌ آىاف 

لتیک کٌ تُ ! لتیک صطایا، لتیک»: گفت گعدف داؿت ق ازعاـ پُؿیطً ةُد ق چيیو لتیک نی

«!ؿعیکی ىطاری، نگع ؿعیکی کٌ صُد از آف تُؼت، ق قازب آىی ق قازب ٍع چٌ دارد
6
ق  

                                                           

 .ؾ،تهلکَُنانلؾ،إالؿعیکاكٍُؿؾؿؾالؿعیؾلتیؾ،اللَهلتیؾلتی -6
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نگع ؿعیکی کٌ صُد از آف تُؼت، ق قازب آىی ق قازب ٍع چٌ »: کعد ٍهچياف تکعار نی

... «دارد

... کٌ ككط نکٌ داردةٌ آىاف گفت ... قساةٌ ةٌ ؼُی اق رفتيط ق پعؼیطىط کٌ ككط کذا دارد

کظاب کٌ ادَای پیانتعی کعدً  ی اق پعس ق دُ کعدىط ق داىؽتيط از ؼعزنیو نؽیلهٌ ی درةارً

. آیط نی ،ةُد

اق را گعفتيط ق دؼت ةؽتٌ ةٌ نطیيٌ آقردىط تا پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ اق را ةتیيط ق 

... اش زکم کيط درةارً

ایط؟ اق  داىیط چٌ کؽی را اؼیع کعدً آیا نی»: اق را دیط گفتپیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ کٌ 

. «زيیفٌ اؼت نانة ةو اجاؿ، ؼعقر ةيیُث

... اش ةطارىط ٍای نؽذط ةتيطىط ق گعانی ؼپػ انع کعد تا اق را کيار ؼتُىی از ؼتُف

اش داؿت  چٌ صُردىی در صاىٌاش رفت ق ٍع  ةٌ صاىٌ آىگاً پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ

... کعد ق ةعای اق فعؼتاد دهٍ

ٍای نؽذط ةؽتيط، ؼپػ رؼُؿ اللٌ ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ةٌ ىغد اق  اق را ةٌ یکی از ؼتُف

« نانة؟چٌ داری ای ُث»: آنط ق گفت

یُيی كُـ نو ةعای #ی ا داری را کـتٌ اگع نعا ةکـی صُف... چیغ صُةی دارـ ای نسهط: گفت

ق اگع ناؿ ... ای گغاری لىف کعدً اگع لىف کيی ةٌ ؼپاس ق" اىتلاـ صُاٍيط گعفت اـ صُاٍی صُف

... صُاٍی ةگُ صُاٍی ٍع چٌ نی نی

چٌ داری ای »: پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ اق را تا فعدای آف رقز رٍا کعد، ؼپػ ةٌ اق گفت

« ً؟ـناُث

کيی ةٌ  ق اگع لىف ،ای داری را کـتٌ گع نعا ةکـی صُفا: ٍهاىی را دارـ کٌ كتال گفتم: گفت

... صُاٍی ةگُ صُاٍی ٍع چٌ نی ق اگع ناؿ نی... ای گغاری لىف کعدً ؼپاس

ؼپػ فعدای آف رقز ةٌ ىغد اق ... پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ اق را تا رقز ةُط تيَا گظاؿت

« چٌ داری ای جهانة؟»: آنط ق گفت
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... ٍهاىی دارـ کٌ ةٌ تُ گفتم: گفت

در اؼالـ آقردف ىطارد ق ىهاز نؽلهاىاف را دیطً ق ؼضو آىاف را  ٍيگانی کٌ پیانتع دیط اق رغتتی

اق را آزاد کعدىط ق ... «نانة را آزاد کيیطُث»: ؿيیطً ق َکَعـ آىاف را ةٌ چـم دیطً اؼت فعنُد

... زیُاىؾ را ةٌ اق دادىط ق ةا اق صطازافٌی کعدىط

اؿَط : نؽذط ؿط ق گفتجهانٌ ةٌ آةی کٌ ىغدیک نؽذط ةُد رفت ق غؽل ىهُد ق ؼپػ قارد 

... اف ال الٌ اال اللٌ ق اؿَط اف نسهطا رؼُؿ اللٌ

تُ ةعایم نيفُرتع ىتُد، انا انعقز  ی ای از چَعً ةٌ صطا ؼُگيط ةع رقی زنیو چَعً! ای نسهط

... ٍا ؿطً اؼت تعیو چَعً تُ ةعایم نستُب ی چَعً

تعیو ادیاف ىغد  رقز دیو تُ نستُبانا اـ... دیيی نيفُرتع از دیو تُ ىتُد ىغد نوةٌ صطا ؼُگيط 

... نو اؼت

تعیو  ؼعزنیو تُ نستُبةٌ صطا ؼُگيط ةعایم ؼعزنیيی نيفُرتع از ؼعزنیو تُ ىتُد، انا انعقز 

... ٍا ةعای نو اؼت ؼعزنیو

ؼُاراف تُ نعا در زالی دؼتگیع کعدىط کٌ ككط َهعً داؿتم، ! ای رؼُؿ صطا: ؼپػ گفت

اکيُف ىٌعت چیؽت؟ 

ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ةٌ اق ةـارت صیع داد ق اق را انع کعد تا نؽیع صُد را ةٌ نکٌ پیانتع صطا 

... اش را ةٌ دای آقرد ةٌ پایاف رؼاىط ق َهعً

لتیک ال ... لتیک اللَم لتیک»: گفت پػ ةٌ نکٌ رفت در زالی کٌ نُزطاىٌ، چيیو لتیک نی

« ...ؿعیک لک

ىٌ كتعی کٌ ٍهعاً ةا صطاقىط ... ق ؿعیکی ىطاریصطاقىطا لتیک، ت: آری اق اؼالـ آقرد ق گفت

... ىهاز گغارد ق ةعایؾ ؼذطً َةَعد شَتادت ؿُد ق ىٌ ةتی کٌ ةٌ ؼُی

ؼپػ جهانة ػ رمی اللٌ َيٌ ػ قارد نکٌ ؿط ق ؼعاف كعیؾ از قرقد اق آگاً ؿطىط ق ةٌ ىغد اق 

... آنطىط

« ...لتیک ال ؿعیک لک... لتیک ال ؿعیک لک»: گفت ىاگَاف لتیک اق را ؿيیطىط کٌ نی
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ای؟  دیو ؿطً ةی: یکی از آىاف گفت

... اـ انا ٍهعاً ةا نسهط ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ اؼالـ آقردً... ىٌ: گفت

ةٌ صطا ؼُگيط از ؼُی یهانٌ زتی یک داىٌ : ككط آزارش ىهُدىط، انا ةع ؼعؿاف فعیاد زد کٌ

! اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ادازً دٍط گيطـ ةٌ ؼُی ؿها ىضُاٍط آنط نگع آىکٌ پیانتع صطا ػ قلی

داؿت ق ٍم  در ایو داؼتاف تانل ىهاییط کٌ قی پیؾ از اؼالـ، چگُىٌ ٍم اللٌ را ةغرگ نی

... داؿت ق ةٌ ٍهیو ؼتب نـعک ةُد صطایاف دیگع را ٍهعاً ةا قی ةغرگ نی

... داؿتيط نـعکاف آف دقراف صطاقىط را ػ ةیؾ از دیگع صطایاف ػ ةغرگ نی... آری

کييط ق  ةا ایو قدُد، ةگُییط تفاقت اةُدَل ق اةُلَب ةا کؽاىی کٌ انعقزً در کيار كتعٍا ذةر نی

یک قلی فعقتياىٌ  آؼتافکييط یا ىغد  کييط یا ةعای آف كعةاىی ق وُاؼ نی ةٌ ؼُی كتع ؼذطً نی

ایؽتيط، چیؽت؟  ق ةا صـُع نی

؟ صُاٍيط نیفعؿاف را ٍایی پُؼیطً ؿفای ةیهار ق ةازگـت نؽا آىاف کٌ از اؼتضُاف

: فعنایط َذیب اؼت کارؿاف در زالی کٌ صطاقىط نتُاؿ نی

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ائ   ائ    چ

7چەئ
 

صُاىیط ةيطگاىی ٍؽتيط ناىيط ؿها، ةياةعایو آىاف  ؿک کؽاىی را کٌ ةٌ دغ اللٌ ةٌ فعیاد نی ةی»

. «ةایط ؿها را اداةت کييطد ییفعا ةضُاىیط؛ اگع راؼتگُ[ ٍا یدر گعفتار]را 

دٍط از دهلٌ كعةاىی کعدف ةعای آف ق تلعب دؽتو ةٌ اٍل  چيیو ؿعکی کٌ ىغد كتعٍا رخ نی

... كتُر، ةغرگتعیو گياٍاف اؼت

: اکٌ صطاقىط نتُاؿ فعنُدً اؼتاز ىُؿیطف صهع ق ارتکاب زىا، چع آری، زتی ةغرگتع

8چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ
 

                                                           

 ۱۶۴: اَعاؼ7
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ةضـط ق ةٌ غیع از آف را ةعای ٍع کٌ ةضُاٍط  یؿک اللٌ ایو را کٌ ةٌ اق ؿعک ةیاقرىط ىم یب»

« ...ةضـایط نی

دٍط، در زالی کٌ نهکو اؼت زىاکاراف ق كاتالف ق  صطاقىط ؿعک را نُرد آنعزش كعار ىهی

اؼت، انا ؿعک ةغرگتعیو گياٍاف اؼت ق صطاقىط چياف کٌ صُد فعنُدً ... داىیاف را ةیانعزد

: ةضـط ٍعگغ آف را ىهی

9چڦ  ڄ    ڄ  ڄچ
 

. «ٍهاىا ؿعک، ؼتهی اؼت ةػ ةغرگ»

: فعنایط صطاقىط نتُاؿ نی. ةَـت ىیغ ةع نـعکاف زعاـ اؼت

10چچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ 
 

اؼت ق گاٍؾ آتؾ یٍهاىا ٍع کٌ ةا اللٌ ؿعیک آقرد، اللٌ ةَـت را ةع قی زعاـ ؼاصتٌ ق دا»

. «ؼتهگعاف یاقری ىطارىط

ٍایؾ از دهلٌ ىهاز ق رقزً ق زخ ق دَاد ق  َتادت ی ٍع کٌ در ؿعک قاكٍ ؿُد، آف ؿعک ٍهٌ

: اللٌ نتُاؿ فعنُدً اؼت. ؼازد قطكٌ را فاؼط نی

11چے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼چ
 

ردارت کزتها  کتیاقریؿطً اؼت اگع ؿع یش از تُ ةُدىط قحیً پیکؼافکق كىُا ةٌ تُ ق ةٌ »

. «ؿط یاراف صُاًکافیاز ز ؿک ةیتتاً ق 

*  *  * 

                                                                                                                                                                                     

 ۱۱۶ق  ۴۵: ىؽاء -8

 ۱۳: للهاف -9

 ۴۲: نائطً -10

 ۶۵: زنع -11
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 اهواع شرک
: ؿعک اىُاع نتُطدی دارد

ؿُد ق قازب صُد را ػ اگع تُةٌ ىکيط ق در ٍهیو زاؿ  ةعصی از اىُاع آف ةاَث صعقج از دیو نی

... ؼازد ةهیعد ػ در دَيم داقداىٌ نی

غیع صطا ق تلعب ةٌ غیع اللٌ ػ ناىيط كتع یا دو ػ از وعیق كعةاىی ق ىظر  فعا صُاىطف: از ایو دهلٌ

ق دیگع َتادات، ق تعس از نعدگاف یا ديیاف ق ؿیاویو کٌ ةٌ قی زیاىی رؼاىيط یا ةاَث ةیهاری 

... اق ؿُىط

ناىيط آىچٌ کٌ کؽی دغ اللٌ تُاىایی آف را ىطارد، كنای زاداتی در ٍهچيیو انیط ةٌ غیع صطا 

... دٍط اکيُف ىغد كتُر رخ نی ٍم

ؿُد، چياىکٌ پیانتعناف  چعا کٌ كتعٍا در قاكٍ ةعای َتعت گعفتو ق دَا ةعای نعدگاف زیارت نی

. «اىطازد كتعٍا را زیارت کيیط زیعا ؿها را ةٌ یاد آصعت نی»: فعنایط ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ نی

فعكی ... ؿعک اکتع اؼت ،ادات از آىافانا زیارت كتُر ةعای فعا صُاىطف اٍل كتُر یا ولب ح

ٍایی ةیؾ ىیؽتيط کٌ  آىاف اىؽاف ی کيط قازب كتع پیانتع ةاؿط یا قلی، چعا کٌ ٍهٌ ىهی

تعیو ةيطگاىؾ، نسهط ػ قلی اللٌ  تُاىایی ؼُد ق زیاف ىطارىط ق صطاقىط نتُاؿ صىاب ةٌ نستُب

: فعنایط َلیٌ قؼلم ػ نی

12چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 
 

« ...نو ةعای صُدـ اصتیار ؼُد ق زیاىی ىطارـ :ةگُ»

دٍيط، ناىيط ةٌ فعیاد صُاىطف  کاری کٌ داٍالف ىغد كتع پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ اىذاـ نی

ٍهیيىُر كتع زؽیو ةو َلی ق ةطقی ق ... ؿُد ق یاری ولتیطف از اق ىیغ ؿانل ٍهیو انع نی

... گیالىی یا دیگعاف

... ٍا یا كعآف صُاىطف ىغد آف، ةطَت اؼت ىهاز در کيار آفانا زیارت كتُر ةٌ ككط 

                                                           

 ۱۵۵: اَعاؼ -12
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ؿُىط ػ دارای صادناىی ٍؽتيط کٌ در ًاٍع از صُد  ةؽیاری از ایو كتعٍا ػ کٌ ةغرگ داؿتٌ نی

ؼازىط ق نعدـ را  ٍایی از صُد نی قازب كتع درقغ ی دٍيط ق درةارً تلُا ق پعٍیغگاری ىـاف نی

... صُاىيط ةٌ ؼُی ؿعک فعا نی

کييط  ٍا تيَا ةٌ ةغرگطاؿت نعدگاف اکتفا ىهی کيط ایو اؼت کٌ آف کٌ کار را ةطتع نی چیغی

... کييط ةلکٌ انُاؿ ةؽیاری را قعؼ تغئیو كتُر ق ؼاصتو ةيا ةع رقی آف نی

در زالی کٌ پیانتع صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ از ایو کار ةعزظر داؿتٌ ق ةلکٌ صىاب ةٌ َلی 

ای ةاكی نگظار نگع آىکٌ آف را ىاكف  نذؽهٌ»: فعنُد[ رقز فتر نکٌدر ]ػ رمی اللٌ َيٌ ػ 

. «ؼىر گعداىی ؼازی ق كتعی را نگظار نگع آىکٌ آف را ةا زنیو ٍم

کاری كتع ق یا ىـؽتو ةع رقی آف ق یا ؼاصتو ةع رقی  ق پیانتع نا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ از گچ

نؽذط [ یُيی كتعٍا]اىی را کٌ ةع رقی آف صطاقىط کػ»: آف ق ىُؿتو ةع آف ىَی ىهُدً ق فعنُد

کيط کؽاىی را کٌ صطاقىط لُيت »: ق ٍهچيیو فعنُد« دٍيط، لُيت کيط ٍا كعار نی ق چعاغ

ؿُد ق  ق ایو ؿانل كتع ؿعیف ایـاف ق ٍع كتع دیگعی نی« كتعٍای پیانتعاىـاف را نؽذط کعدىط

... ری ةيایی قدُد ىطاؿتدر دقراف قساةٌ ق تاةُیو ةع رقی كتع پیانتع یا ٍیچ کػ دیگ

*  *  * 

کوود؟  هزد این قترها چه می
ةؽیاری از كتعپعؼتاف در زالی کٌ گاق ق گُؼفيط ق اىُاع غظاٍا ق انُاؿ ةٌ ٍهعاً دارىط ةٌ ىغد 

کييط ق  رقىط تا كعةاىی قازب معیر کييط ق ةلکٌ ةعصی از آىاف كتع را وُاؼ نی ٍا نی معیر

... کـيط نیصاک آف را ةع ؼع ق قُرت 

کييط ق زتی اگع ةٌ صطا كؽم  ةیيی کٌ ةٌ اقلیا ق قازتاف كتُر ؼُگيط یاد نی ةعصی دیگع را نی

پيطارىط، انا اگع کؽی از آىاف ةٌ یکی از اقلیا  پظیعىط ق آف را راؼت ىهی ةضُرىط از یکطیگع ىهی

... پظیعىط ؼُگيط یاد کيط از قی نی

! آقرىط ازتعاـ قازب كتع از پا ةیعقف نیٍای صُد را ةٌ  ٍا کفؾ ةعصی از آف
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دارىط ق یا دؼتاف صُد را ةع رقی كتع  دُیيط ق از صاک آف ةعنی یا ةا معیر ق گيتط آف تتعک نی

اىط ق در  ةیيی زىاىی را کٌ کُدک صُد را ةليط کعدً زتی نی... کـيط گظارىط ق ةع ةطف صُد نی نی

دٍيط ق ةعای اق از آف نعدً ةعکت  ا تکاف نیزىيط کُدک صُد ر زالی کٌ قازب كتع را قطا نی

... کييط ةیيی کٌ ةٌ ؼُی كتع ؼذطً نی ق زتی ةعصی را نی! صُاٍيط نی

ىـیيط تا آىکٌ ؿفا یاةيط یا زادتـاف كنا  در کيار كتع ةٌ اَتکاؼ نی ىیغچيطیو رقزةُنی 

 ...ؿُد

ق گعیٌ ٍُیطا اؼت،  زائعاف ایو كتعٍا صـُع ق فعقتيی ق آرانؾ ق اىطقً ی ٍهچيیو ةع چَعً

اىط در زالی کٌ صطاقىط رامی ىیؽت زتی  اىگار ایو قازتاف كتُر، صطایاىی دغ صطای یگاىٌ

 ...پیانتعاف یا فعؿتگاف ةٌ ٍهعاً اق پعؼتؾ ؿُىط چٌ رؼط ةٌ دیگعاف

تُاىيط زتی ةٌ صُد یاری رؼاىيط یا ؼُدی ةٌ صُد رؼاىيط تا چٌ رؼط ةٌ  ایو نعدگاف ىهی

 ...دیگعاف

تعؼيط، ةٌ زاؿ  دارىط ق از قازتاف كتُر نی ؿتیٌ اؼت زاؿ ایياف کٌ كتعٍا را ةغرگ نیچٌ 

تعؼیطىط در زالی کٌ  فعؼتادگاف جلیف ٍيگانی کٌ ایهاف آقردىط انا از ةتی کٌ ىغد آىاف ةُد نی

 ...آف ةت كادر ةٌ ؼُد ق زیاىی ىتُد

داؿتيط  دگاف صُد را گؽیل نیكتائل فعؼتای  ٍهٌٍيگانی کٌ اؼالـ در نیاف نعدـ نيتـع ؿط، 

 ...اؼالـ صُد را در ةعاةع پیانتع صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ اَالـ کييطتا 

جلیف ىیغ ةٌ ىغد پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ آنطىط؛ قی  ی ةیؾ از دً ىفع از نعداف كتیلٌ

صُد را اَالف  ٍيگانی کٌ صُاؼتيط اؼالـ... آىاف را در نؽذط ؼکيی داد تا كعآف را ةـيُىط

 ...ىاـ داؿت« رةة»پعؼتیطىط ق  کييط ةٌ یکطیگع ىگاٍی اىطاصتيط ق یاد ةتی افتادىط کٌ آف را نی

رةا ق زىا ق صهع پعؼیطىط کٌ ٍهٌ را ةعای آىاف  ی آىگاً از پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ درةارً

 ...زعاـ اَالـ کعد

از قی پعؼیطىط، کٌ ةا آف چکار « ةرّب» ی در ایو نُارد از قی اواَت کعدىط ق ؼپػ درةارً

 صُاٍط کعد؟
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صُاٍی قیعاىؾ کيی اٍل وائف  اگع رةٌ ةطاىط کٌ نی! ٍیَات: گفتيط« آف را قیعاف کيیط»: فعنُد

 !ق اوعاؼ آف را صُاٍط کـت

 «!رةة ؼيگی ةیؾ ىیؽت! قای ةع ؿها چلطر ىاداىیط»: َهع ػ رمی اللٌ َيٌ ػ ةٌ آىاف گفت

 !کيیم نا ٍعگغ آف را قیعاف ىهی... صُدت قیعاف کعدف آف را ةع ََطً ةگیع! صطاای رؼُؿ : گفتيط

کؽی را ةٌ ىغد ؿها صُاٍم فعؼتاد کٌ ؿها را از قیعاف »: پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ گفت

 ...ؼپػ از قی ةعای ةازگـت ادازً صُاؼتيط... «کعدف آف کفایت کيط

پیانتع  ی د ق آىاف اؼالـ آقردىط ق چيط رقز نيتٌع فعؼتادًآىگاً كُـ صُد را ةٌ اؼالـ فعا صُاىطف

 !ٍایـاف تعس آف ةت ةُد ناىطىط در زالی کٌ در دؿ

ق در زالی  ،ؼپػ صالط ةو قلیط ق نغیعة ةو ؿُتة ةٌ ٍهعاً تُطادی از قساةٌ ةٌ ىغد آىاف آنطىط

 ...ةٌ ؼُی آف ةت رفتيطکُدکاف دهٍ ؿطً ةُدىط  ق کٌ نعداف ق زىاف

ؿُد ق کؽاىی را کٌ ككط  لعزیطىط ق نىهئو ةُدىط کٌ ةت قیعاف ىهی ئف از تعس نینعدـ وا

 !کـط قیعاف کعدىؾ را دارىط نی

کيم کٌ از کار  انعقز کاری نی: نغیعً ةٌ ؼُی ةت رفت ق تتع را ةعداؿت ق ةٌ یاراىؾ گفت

ش را ةٌ زنیو ای ةٌ ةت زد ق صُد را اىطاصت ق پاٍای ؼپػ ةا تتع معةٌ! جلیفیاف ةٌ صيطً آییط

 !کُةیط

 !نعدـ فعیاد کـیطىط ق گهاف کعدىط ةت اق را کـتٌ اؼت

 !صُاٍط ىغدیک ؿُد ٍع کٌ نی: رق ةٌ صالط ق ٍهعاٍاىؾ کعدىط ق گفتيطؼپػ 

! ایو ؿُصی ةُد! قای ةع ؿها ای نعدـ جلیف: کياف ةعصاؼت ق گفت در ایو ٍيگاـ نغیعً صيطً

 ...صطاقىط را ةپظیعیط ق تيَا اق را َتادت کيیط َافیت! ایو ةتی ةیؾ ىیؽت؛ ؼيگ اؼت ق گل

ق آف را ةا صاک یکؽاف  درقی ةت آنطف رؼپػ ةٌ ةت معةٌ زد ق آف را ؿکؽت؛ آىگاً قساةٌ ب

 ...کعدىط

*  *  * 
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 شرک چگوهه ةه هجود آمد؟
 ٍا ةع تُزیط ؼعؿتٌ ؿطً، پػ ؿعک چگُىٌ ةٌ قدُد آنط؟ اگع فىعت اىؽاف 

در نُرد  غّلُآف  ؼع نيـأىیط صُاٍیط دیط ةع رقی زنیو تانل کاگع ةٌ چگُىگی ایذاد ؿعک 

 ...ٍا اؼت قالساف ق ةاالتع ةعدف آىاف از نيغلت اىؽاىی آف

کعدىط ق ةٌ وُر کلی  در كُـ ىُح، نعدـ نُزط ةُدىط ق تيَا اللٌ را ةطقف ٍیچ ؿعیکی َتادت نی

 ...ؿعک ةع رقی زنیو قدُد ىطاؿت

ٍيگانی کٌ ایو پيخ تو ... ؼعَُؽ ق َفغُث ق َیقاع ق َید ق ُسَق: دىطدر نیاف آىاف پيخ نعد قالر ةُ

آقردىط  کؽاىی کٌ َتادت را ةٌ یاد نا نی: از دىیا رفتيط كُـ آىاف ةؽیار اىطقٍگیو ؿطىط ق گفتيط

 ...از ةیو نا رفتيطکعدىط،  ق نا را ةٌ واَت صطاقىط انع نی

ً صُب اؼت کٌ تكاقیع آىاف را ةٌ ؿکل چ: ایيذا ةُد کٌ ؿیىاف آىاف را قؼُؼٌ ىهُد ق گفت

ةیيیط ةٌ یاد َتادت  ٍا را نی نذؽهٌ ىغد نؽادط صُد كعار دٍیط؛ ایيگُىٌ ٍع گاً ایو نذؽهٌ

 !ؿُیط افتیط ق ةعای آف تـُیق نی نی

ٍا را ةٌ َيُاف ىهادٍایی كعار دادىط کٌ َتادت ق ىیکُکاری را  آىاف از ؿیىاف اواَت کعدىط ق ةت

 ...قردآ ةٌ یادؿاف نی

 ...افتادىط دیطىط ق ةٌ یاد َتادت نی ٍا را نی ایو ةت... ق ٍهیيگُىٌ ةُد

ٍا ةغرگ ؿطىط ق پطراف صُد را  ٍا گظؿت ق آف ىؽل از نیاف رفتيط ق فعزىطاىـاف پػ از آف ؼاؿ

ٍا را ةٌ یاد ىیکُکاراف  دارىط، چعا کٌ آف کييط ق ةغرگ نی ٍا را ؼتایؾ نی دیطىط کٌ آف نذؽهٌ

 ...زداىطا نی

کؽاىی کٌ پیؾ از ؿها ةُدىط ایو : ٍا گفت ؼپػ ىؽلی دیگع پػ از آىاف آنط ق ؿیىاف ةٌ آف

ٍا پياً  آنط یا ىیازی داؿتيط ةٌ ایو ةت کعدىط ق اگع صـکؽالی پیؾ نی ٍا را َتادت نی ةت

 !ٍا را َتادت کيیط آقردىط؛ ؿها ىیغ آف نی
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ق آىاف را  الـ ػ را ةٌ پیانتعی نتُُث ىهُدآىاف چيیو کعدىط، تا آىکٌ صطاقىط ىُح ػ َلیٌ الػ

آىگاً ... ىَكط ق پيذاً ؼاؿ ةٌ تُزیط دَُت کعد انا دغ تُطاد کهی ٍهعاً اق ایهاف ىیاقردىط

 ...صطاقىط ةع کافعاف صـم آقرد ق ةا وُفاف ٍالکـاف ىهُد

 ...ایو چیغی ةُد کٌ در كُـ ىُح اتفاؽ افتاد

ؿاف ةا ایو كتعٍا از کذا ؿعقع ؿطً ق چىُر  ـ راةىٌپعؼی انا انعقز از قاةؽتگاف كتعٍا نی

 کارؿاف را ةٌ ؿعک رؼاىطً اؼت؟

 ...ٍا اقؿ از تلطیػ اؿضاص قالر ق نتلی ؿعقع ؿط کار آف

ةلکٌ ةعای ... ىٌ ةعای یادآقری نعگ ق آصعت... ؼپػ زیارت ایو اناکو را نؽتسب داىؽتيط

ؼپػ کار ةٌ لهػ ... اق ةٌ انیط اؼتذاةت یادآقری فالف ؿیش قالر ق دَا کعدف صطاقىط ىغد كتع

كتع ق دؼت کـیطف ةٌ آف ق قاؼىٌ كعار دادف آف ق قؼیلٌ ق ؿفیٍ كعار دادف آف ىغد صطاقىط 

 ...رؼیط

گهاف کعدىط کٌ قازب ایو معیر ىغد صطاقىط داری داً ق نلاـ اؼت ق صُدؿاف گياٍکارىط ق 

را نیاف ی ٍهیو الزـ اؼت کٌ قازب كتع ةعا... تُاىيط نؽتلیها از صطاقىط چیغی ةضُاٍيط ىهی

 !!صُد ق صطاقىط قاؼىٌ کييط

 :گُیط اىطازد ق نی ؼپػ ؿیىاف در دؿ زائعاف ایو كتُر قؼُؼٌ نی

زاؿ کٌ قازب ایو كتع ىغد صطاقىط گعانی ق قازب نلاـ اؼت صطاقىط ىیغ ةٌ اق كطرت تكعؼ 

 !کيط َىا نی

تعؼط ق ةٌ اق انیط  دارد ق نؽتلیها از اق نی گ نیق ایيذاؼت کٌ زائع كتع، ذاِت قازب كتع را ةغر

 ...ةيطد نی

 ...ؼازد صُاٍط ق ةع كتع قی نؽذط یا كتٌ ق معیر نی ؼپػ نؽتلیها از صُد نعدً زادت نی

 ...کيط قی نی ی ٍای درقغیو درةارً پػ از آف ؿعقع ةٌ ؼاصتو کعانات ق داؼتاف

زىی دیگع ةا درصُاؼت از ! َىا کعدًزىی از قی زادت صُاؼتٌ ق آف قلی ةٌ قی ؿٍُع صُب 

 ...ق! قی قازب فعزىط ؿطً
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 !ؿُد کؽی کٌ َتتات ق امعزٌ را زیارت کيط ىا انیط ىهی: گُیيط زتی ةعصی از آىاف نی

صُری انا ةٌ ىاـ صطا  از تادعی پعؼیطىط چعا ةعای نـتعیاىت ةٌ ىاـ كتع فالف ؿیش كؽم نی

 کيی؟ ؼُگيط یاد ىهی

 ...ؿُىط كؽم ةٌ معیر فالىی رامی نیةا ؿُىط ق تيَا  رامی ىهی آىاف ةٌ كؽم صطا: گفت

 !ةتیو چگُىٌ معیر ىغد آىاف دایگاً قاالتعی از صطاقىط دارد

زاؿ ق رقز ایياف چلطر ؿتیٌ ةٌ چیغی اؼت کٌ اةُرداء َىاردی ػ رمی اللٌ َيٌ ػ از دقراف 

 ...کيط داٍلیت ىلل نی

 ...پعؼتیطیم ٍا را نی ف ق ؼيگٍا ق درصتا نا در داٍلیت ةت: گُیط قی نی

اىطاصت  یافت ؼيگ صُد را دقر نی پعؼتیط، انا ٍهیو کٌ ؼيگی ةَتع نی یکی از نا ؼيگی را نی

کعدیم ق ؿیع  یافتیم نلطاری صاک دهٍ نی ق اگع ؼيگی ىهی! کعد ق آف ؼيگ را َتادت نی

 !کعدیم دقؿیطیم ؼپػ ةع آف وُاؼ نی گُؼفيط را ةع آف نی

ٍع گاً ... کی از صطایاىهاف را کٌ تکٌ ؼيگی ةُد ٍهعاً ةعدً ةُدیمییک ةار ةٌ ؼفعی رفتیم ق 

یافتیم  کعدیم ق ةعای گظاؿتو زیع دیگ ؼيگ ؼُنی ىهی ةعای پضتو غظا آتـی رقؿو نی

 !!ؿُد تع نی گفتیم ىغدیک آتؾ ةاؿط گعـ گظاؿتیم ق ةا صُد نی صطایهاف را زیع دیگ نی

ٍيگانی کٌ از آىذا ... ؿ گعفتیم ق ؼيگهاف را از صُردیو ةیعقف آقردیمرقزی در دایی نيغ

! پعقردگارناف گم ؿط: کـیط رفتیم ىاگَاف قطای یکی از نعدـ كُـ صُد را ؿيیطیم کٌ فعیاد نی

 !در دؽتذُیؾ ةعآییط

 !ؼپػ ؼُار ةع ؿتع ةٌ دؽتذُی پعقردگارناف پعداصتیم

پعقردگارتاف ػ یا پعقردگاری : گفت دیم کٌ نیدر ٍهیو زاؿ ىاگَاف قطای کػ دیگعی را ؿيی

 !ؿتیٌ آف ػ را یافتم

ىغد آف ةت ... اىط آىگاً ةٌ نسل کارقاىهاف ةعگـتم ق دیطـ کٌ كُـ نو ىغد ةتی ةٌ ؼذطً رفتٌ

 ...رفتم ق ؿتع را در آىذا ىـاىطـ



 25   کلیط ةَـت

 

لیت ایياف در داً زاِؿ ،تع از آف آىاف در داٍلیت پیؾ از اؼالـ، ق َذیب َذیب ةُد دَِل

 !انعقز

کيط  پعؼتط ةا کؽی کٌ كتعی را َتادت نی تفاقت کؽی کٌ ؼيگی را نی: ةٌ صاوع صطا ةگُییط

 چیؽت؟

صُاٍط ق کؽی کٌ ىیازٍایؾ را از صاک ق اؼتضُاف  ٍا نی نیاف کؽی کٌ زادات صُد را از ةت

 کيط؟ یک نعدً ولب نی

 ...کيط ق کؽی کٌ گل ق آب را کؽی کٌ كتُر اقلیاء را َتادت نی

تع ؿطف نا ةٌ  پعؼتیم نگع آىکٌ ةاَث ىغدیک آىاف را ىهی: گُیيط ٍا نی آف ی ٍهٌ ؛درؼت اؼت

 !صطاقىط ؿُىط

*  *  * 

 توجیه قترپرستان چود

 :توجیه هخست

چعا کٌ نا نعدگاف را ! گیعیط ؿها ةع نا ؼضت نی: نهکو اؼت ةعصی از آىاف ةگُیيط

ىیکُکارىط کٌ ىغد اللٌ نکاف ق نيغلت دارىط ق ةعای نا قازتاف ایو كتُر اقلیایی ... پعؼتیم ىهی

 ...کييط ىغد اق ؿفاَت نی

 ...ٍا ةُد ایو دكیلا ٍهاف ؿعک کفار كعیؾ در پعؼتؾ ةت: گُییم در پاؼش ةٌ آىاف نی

کار دَاف ٍهاف  یُيی آىکٌ آفعیطگاِر تطةیعگِع ،زیعا نـعکاف َعب ةٌ تُزیط رةُةیت اكعار داؿتيط

ؿعیکی ىطارد، چياىکٌ صطاقىط " دَاف یُيی صللت ق تطةیع انُِر#ایو نُرد اللٌ اؼت کٌ در 

 :فعنایط نتُاؿ نی



26 
 

 کلیط ةَـت

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  چ

13چائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
 

دٍغفکؼتکیدگاىاؼتُیٍاقد نتعگُشکٍساکؼتکیایةضـط یىتَـهارقزیمیٍازآؼهاىُزـکؼتکیةگُ»

 صُاٍيطگفت؟ىطکرنییارٍاراتطبکًکؼتکیؼازدقآقردقنعدٍعااززىطٍضاردهی یرقىمیٍعاازنعدٍب

 «؟یطفک اپعقاىهییپؽتگُآاللٌ؛

انا ةا ایو قدُد، پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ةا آىاف ديگیط، زیعا آىاف تهاـ اىُاع َتادات را 

 ...صاص صطاقىط ىکعدً ةُدىط

زیعا ؿعک یُيی آىکٌ ةيطً چیغی را کٌ نضتف اللٌ ػ ؼتساىٌ ق تُالی ػ اؼت ةعای غیع اق اىذاـ 

ةت ةاؿط یا  ػ گفتيط چياىکٌ در داٍلیت ىضؽت نیػ دٍط، زاؿ تفاقت ىطارد کٌ ایو غیع اللٌ 

 ...ىاـ دیگعی ةع آف ىَادً ؿُد ناىيط قلی ق كتع ق معیر

 :توجیه دهم

نا ةعای ولب ؿفاَت ةٌ قازتاف كتُر کٌ از اقلیاء ق : قر ةگُیيطؿایط ةعصی از قاةؽتگاف كب

دُییم، چعا کٌ ایو نعدگاف گعقٍی از قالساىيط کٌ ىغد صطاقىط دارای داً ق  قالساىيط تلعب نی

 ...صُاٍیم ةعای نا ىغد صطاقىط ؿفاَت کييط ةعای ٍهیو از آىاف نی... نيغلت ٍؽتيط

... ً؟ دَُتگع صطاقىط را اداةت کيیط ق ةٌ اق ایهاف آقریطؿها را چٌ ؿط: گُییم صىاب ةٌ آىاف نی

 :صطاقىط كعار دادف ؿفیُاف را ؿعک ىانیطً اؼت

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  چ

14چ﮲ ﮳   ﮴ ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹     ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀
 

اللىَاىغدیىطایگُ یدٍطقـ یرؼاىطقىَتَآىاىؽُدـ یاىمیٍيَتَآىاىغکرؼتيطپ یراـییزٍایچیاللٌقةَذا»

قةعتعاسکداقپایگعداف یداىطآگاٍم یىيمیٍطرآؼهاىَاقدرزـیکزیراةَچاللٌایگعاىهاٍؽتيطةگُآ ؿفاَتً

 .«ؼازىط یـیکؿع[ یةاق] تازآىچٌ

                                                           

 ۳۱: یُىػ -13

 ۱۵: یُىػ -14
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نا ىیغ ناىيط ؿها ةٌ ایو اَتلاد داریم کٌ صطاقىط ةٌ اىتیا ق اقلیای صُد : گُییم ٍهچيیو نی

انا صطاقىط نا را از درصُاؼت کعدف آىاف ... تعیو نعدـ ةٌ اقیيط ق آىاف ىغدیک ،َىا کعدًؿفاَتی 

 ...ق دَایـاف ىَی ىهُدً

انا ایو ؿفاَت در اصتیار صُد  ،درؼت اؼت؛ اىتیا ق اقلیا ق ؿَطا ىغد صطاقىط دارای ؿفاَتيط

... ىط ةاز دارىطؿفاَت کييط ق از ٍع کػ کٌ ىضُاً ةضُاٍيط کٌ آىاف ىیؽت کٌ ةعای ٍع کػ

صطاقىط رامی اؼت، ؿفاَت  صطاقىط ق تيَا ةعای آىاف کٌ صُِد ی آىاف تيَا پػ از ادازً... ٍعگغ

 ...کييط نی

 : توجیه سوم

ای اؼت کٌ نهکو اؼت ؿیىاف ةٌ دؿ ةعصی از نعدـ ةیيطازد ق آف ایو اؼت کٌ كتع  ؿتٌَ

نؽلهاىاف ةٌ نؽذط ىتُی افغقدً ؿطً پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ةطقف اىکاری از ؼُی 

 ...ؿط اؼت ق اگع چيیو کاری زعاـ ةُد در آف دفو ىهی

در قاكٍ قی ... پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ در ٍهاف دایی دفو ؿط کٌ درگظؿتٌ ةُد: پاؼش

آغاز کار چيیو ةُد ق قساةٌ ػ رمی اللٌ ... صُد دفو ؿط ی در نؽذط دفو ىـط ةلکٌ در دسعً

تا کؽی ةُطٍا ىتُاىط آف را نؽذط اـ الهُنيیو َائـٌ دفو کعدىط  ی قی را در زذعًَيَم ػ 

كعار دٍط، چياىکٌ در زطیث َائـٌ ػ رمی اللٌ َيَا ػ آنطً کٌ رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ 

صطاقىط یَُد ق ىكارا را لُيت کيط؛ كتُر پیانتعاف صُد را »: قؼلم ػ در ةیهاری قفاتؾ فعنُد

كعار [ از صاىٌ]اگع چيیو ىتُد كتعش را ةیعقف : گُیط اـ الهُنيیو نی« دنؽذط كعار دادف

 [.ةٌ رقایت ةضاری ق نؽلم]دادىط، انا تعؼیطىط کٌ نؽذط كعار دادً ؿُد  نی

َائـٌ ػ رمی اللٌ َيَا ػ دفو ؿطىط ق  ی آری؛ ایـاف ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ىضؽت در صاىٌ

 ...َائـٌ از ؼهت ؿعؽ ةٌ نؽذط چؽتیطً ةُد ی صاىٌ

دادىط نگع  دَات گؽتعش نی ی ٍا گظؿت ق نعدـ ةیـتع ؿطىط ق قساةٌ نؽذط را از ٍهٌ ؼاؿ

 ،نت غعب ق ؿهاؿ ق ديُب تُؼٌُ دادً ؿط ةٌ دغ از ؼهت ؿعؽسنؽذط از ... از دَت ؿعؽ

ؼذط از آف ؼهت ةاز ـ ی چعا کٌ كتع پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ آىاف را از تُؼٌُ

 ...داؿت نی
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اقساب  ی ق ةُط از آىکٌ ٍهٌؼاؿ پػ از قفات پیانتع  ۴۴ٍذعی، یُيی  ۵۵ؼپػ در ؼاؿ 

 ی پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ کٌ در نطیيٌ ةُدىط درگظؿتيط، قلیط ةو َتطالهلک، صلیفٌ

 ی د تا آف را از ٍهٌنؽذطاليتی آف را قیعاف کعدىط ق انع کع ی انُی دؼتُر داد تا ةعای تُؼٌُ

ٍای ٍهؽعاف پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ را ةٌ نؽذط  دَات تُؼٌُ دٍيط ق زذعً

اـ الهُنيیو َائـٌ ػ  ی ةطیو تعتیب نؽذط از ؼهت ؿعؽ ىیغ گؽتعش یافت ق زذعً... ةیفغایيط

ؼذط رمی اللٌ َيَا ػ ةٌ نؽذط افغقدً ؿط ق كتع پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ٍهذُار ـ

 ...گعدیط

 ...ایو ةُد داؼتاف كتع پیانتع صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ق نؽذط ایـاف

ای کٌ پػ از قساةٌ ػ رمی اللٌ َيَم ػ رخ دادً اؼتطالؿ  تُاىط ةٌ قاكٌُ ةياةعایو کؽی ىهی

در ... ىهایط چعا کٌ ایو کار نضالف ازادیث جاةت ق قسیر ق نضالف فَم ق َهل ؼلف انت اؼت

د ةو َتطالهلک انُی ػ کٌ صطاقىط از اق درگظرد ػ در قارد ؼاصتو زذعً ةٌ داصل قاكٍ قلی

نؽذط پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ اؿتتاً ىهُد، زیعا پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ از ةيا 

دً ىهُدف نؽادط ةع كتعٍا ىَی کعدً اؼت ق درؼت ایو ةُد کٌ نؽذط از دیگع دَات تُؼٌُ دا

 ...اـ الهُنيیو ی دَت زذعًؿط ىٌ از  نی

 ...دَُتگع صطاقىط را اداةت کيیط ق ةٌ اق ایهاف آقریط: گُیم ةاز ةٌ قاةؽتگاف كتُر نی

ایط کٌ کؽی از ؼلف قالر ایو انت ةٌ معیر ق كتُر تُؼل  آیا ؿيیطً: ةٌ صاوع صطا ةگُییط

 کيط؟ ق از آف پادؿاً داىا غافل ؿُد؟

كتع پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ یا یکی از قساةٌ یا اٍل  ٍا ىغد ایط کٌ کؽی از آف آیا ؿيیطً

 ةیت ةایؽتط ق زادتی ةضُاٍط یا صُاٍاف زل نـکلی ؿُد؟

ةيگع کٌ در دقراف َهع ػ رمی اللٌ َيٌ ػ ٍيگانی کٌ ةا آىاف ةعای ىهاز ولب ةاراف صارج ؿط، 

ؿطیم ةٌ  ؼالی نیصطاقىطا نا ٍيگانی کٌ دچار صـک»: دؼتاىؾ را ةٌ دَا ةليط کعد ق گفت

ةٌ دَای َهُی [ اکيُف ٍم]صطاقىطا ... ةاریط کعدیم ق ةاراف نی دَای پیانتعناف تُؼل نی

ؼپػ رقی ةٌ َتاس ػ رمی اللٌ َيٌ ػ . «...دُییم پیانتعت ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ تُؼل نی

ةعصاؼت ق  آىگاً َتاس« ای َتاس، ةعصیغ ق از صطاقىط ةضُاً ةٌ نا ةاراف َىا کيط»: کعد ق گفت
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تا آىکٌ اةعٍا ةع ةاالی ... صطاقىط را ةٌ دَا صُاىط ق نعدـ ةعای دَای اق آنیو گفتيط ق گعیؽتيط

 ...ؼع آىاف دهٍ ؿطىط ق ةاریط

گعانی پیانتع کٌ ٍم َلهـاف ةیؾ از نا ةُد ق ٍم نستتـاف ةٌ پیانتع ػ  ی پػ ةيگع ةٌ قساةٌ

ٍا ةٌ ىغد كتع پیانتع ػ قلی  ٍيگاـ ةعقز ؼضتیقلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ةیؾ از نستت نا، انا در 

 !ةعای نا ىغد صطاقىط ؿفاَت کو! ای رؼُؿ صطا: اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ىعفتيط ق ىٌ گفتيط

د ةٌ دَا صُاىطف نعدگاف دایغ ىیؽت، زتی اگع آف نیت، پیانتع ؼتوداف زیعا آىاف نی... ٍعگغ

 ...ةاؿط

ؿُىط ق از آف صُاٍاف  اؼتضُاف نعدگاف دهٍ نیآً ق زؽعت ةع ةیچارگاىی کٌ انعقزً ةع صاک ق 

 ...نغفعت ق رزهت ٍؽتيط

ةٌ ىٌع ؿها ٍيگانی کٌ پیانتع صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ از ةعپا رقیط؟  کذا نی! ای كُـ نا

ٍطؼ ةُد؟ یا آىکٌ تعؼیطً ةُد  ٍا ىَی ىهُد، ایو کارش ةیَُدً ق ةی داؿتيط تكاقیع ق نذؽهٌ

ٍا؟ ق چٌ  داٍلیت ىضؽت ةاز گعدىط؟ ةٌ َتادت تكاقیع ق نذؽهٌ نؽلهاىاف ةاری دیگع ةٌ

ٍا  دارد ق کؽی کٌ كتعٍا ق معیر ٍا را ةغرگ نی تفاقتی اؼت نیاف کؽی کٌ تكاقیع ق نذؽهٌ

 را؟

*  *  * 

 ...از دیگع قؼائل ؿعک، كؽم ةٌ غیع اللٌ اؼت

پیانتع ق فالف قلی، ؼُگيط یاد کعدف ةٌ کُتٌ ق اناىت ق ؿعؼ ق زىطگی فالف کػ ق نلاـ 

ٍیچکطاـ دایغ ىیؽت ق ٍهٌ زعاـ اؼت، چعا کٌ ؼُگيط ىَُی ةغرگطاؿت اؼت کٌ تيَا 

 ...اللٌ اؼت ی ؿایؽتٌ

ٍع کػ »: رقایت کعدً اؼت کٌ رؼُؿ اللٌ ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ فعنُداناـ ازهط از اةو َهع 

: فعنایط للٌ َلیٌ قؼلم ػ نیق رؼُؿ صطا ػ قلی ا« ةٌ غیع اللٌ ؼُگيط یاد کيط، ؿعک قرزیطً

 ...«صُاٍط ؼُگيط یاد کيط، ةٌ اللٌ كؽم ةضُرد یا ؼاکت ؿُد ٍع کٌ نی»
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اگع ؿضكی ةٌ کؽی یا چیغی غیع از صطاقىط ؼُگيط یاد کيط ةا ایو اَتلاد کٌ ٌَهت قی ناىيط 

اقىط اؼت، تع از صط اللٌ اؼت، ایو کاِر اق ؿعِک اکتع اؼت، انا اگع نُتلط ةاؿط کٌ نلاـ قی پاییو

 .نعتکب ؿعک اقغع ؿطً اؼت

ال الٌ اال »: اش ایو اؼت کٌ ةگُیط کفارًانا کؽی کٌ از رقی فعانُؿی ةٌ غیع صطا كؽم یاد کيط

ً کٍع »: چياىکٌ ةضاری از پیانتع صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ رقایت ىهُدً کٌ فعنُد ،«اللٌ

 ...«ال الٌ اال اللٌ: ةگُیطكؽم ةٌ الت ق َغی، : ؼُگيط یاد کعد ق در ؼُگيطش گفت

 ...ق ٍع کٌ ةٌ ایو ىُع ؼُگيط َادت کعدً ةایط ةع تعک آف ةا ىفػ صُد نذاٍطً کيط

ؿُد ناىيط ایو ؼضو  ٍای لفٌی ةع زةاف ةُنی از نعدـ داری نی ٍهیيىُر ةعصی از اىُاع ؿعک

نو دغ صطا ق تُ کؽی را : یا... اگع صطا ق فالىی ةضُاٍيط :ٍع چٌ تُ ق صطا ةضُاٍیط، یا: کٌ

 ...یا ایو از ةعکات صطا ق ةعکات ؿهاؼت... ىطارـ

صطا ق  یاری یا اگع... اگع صطا ةضُاٍط ق ؼپػ فالىی ةضُاٍط: انا قسیر ایو اؼت کٌ نحال ةگُیط

 ... فالىی ىتُدیاری ؼپػ 

*  *  * 

 از جمله هسائل شرک
ق دیگع اؼتاب، ؿعک  چـم زصمٍا ق دَاٍا ةٌ صُد از تعس  نَعً ق ىُؿتٌ آقیغاف کعدف تُُیظ ق

اَتلاد داؿتٌ ةاؿط ایو کارٍا تيَا اؼتاةی ةعای رفٍ ةال یا دقر کعدف آف ؿضف زاؿ اگع ... اؼت

، ؿعِک اقغع صُاٍط ةُد، انا اگع اَتلاد داؿتٌ ةاؿط ایو تُُیظٍا در ذات صُد ةال کاراؼت، ایو 

ىیو کاری ؿعک اکتع اؼت، زیعا تُلق ق انیط ةٌ غیع صطا اؼت ق اَتلاد ةٌ ایو کيط، چ را دقر نی

 ...چیغی غیع از اللٌ تُاىایی تكعؼ در دَاف را دارداؼت کٌ 

 :ةر ده هوع است( تعویذ)تمیمه 

آیاتی از  ،ای وال یا ٍع چیغی دیگع ایيکٌ از كعآف ةاؿط، ناىيط ایيکٌ ةع پارچٌ یا چعـ یا كىٌُ

یؽط کٌ ایو دایغ ىیؽت، زیعا چيیو کاری از پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ق كعآف را ةيُ

 ...ؿُد اقساب قی رقایت ىـطً ق نيذع ةٌ آقیغاف کعدف چیغٍای دیگع نی
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ٍای ديیاف  ، ناىيط کؽاىی کٌ ىاـاؼت ٍایی غیع از آیات كعآف زاقی ىُؿتٌ ٍای ىُع دقـ تهیهٌ

 ...کييط کٌ ایو از اؼتاب ق قؼائل ؿعک اؼت آقیغاف نی ق َالئم ق رنغٍای دادقگعاف را ةٌ صُد

اىؽاىی ةاز کيط ناىيط ایو [ گعدف]ای را از  ٍع کٌ تهیهٌ»: گُیط اةو نؽُُد ػ رمی اللٌ َيٌ ػ نی

 ...«ای را آزاد کعدً ةاؿط اؼت کٌ ةعدً

ةٌ اق . ای آٍيی را در دؼت کعدً اؼت پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ نعدی را دیط کٌ زللٌ

 "...یُيی از تعس ةیهاری. #اؼت« قاٍيٌ»از : گفت« ایو چیؽت؟»: گفت

افغایط ق اگع در زالی ةهیعی کٌ  تُ ىهی" ؼؽتی#« قٍو»آف را ةیيطازد چعا کٌ دغ ةع »: فعنُد

 ...«ایو ةع دؼت تُؼت رؼتگار ىضُاٍی ؿط

َاؿ کؽی غیب را اىُاع ؿعک اؼت، چعا کٌ دغ صطاقىط نت ی ٍهیيىُر ادَای َلم غیب از دهلٌ

 :فعنایط صطاقىط نتُاؿ نی. داىط ىهی

15چٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ 
 

 .«داىط ٍا ق زنیو، کؽی دغ اللٌ غیب را ىهی ةگُ در آؼهاف»

... ای نلعب ق ىٌ پیانتعی ُنعَؼل ةياةعایو ٍعگغ انکاف ىطارد کؽی غیب را ةطاىط؛ ىٌ فعؿتٌ

 ...داىط ىهیدغ اللٌ غیب را کػ  ٍیچ

نگع آىکٌ آف کػ پیانتعی ةاؿط کٌ صطاقىط ةٌ قی نلطاری از انُر غیب را قزی کيط، چياىکٌ 

ٍای كیانت ق ایيگُىٌ نؽائل را ةٌ پیانتعش ػ قلی اللٌ َلیٌ  ٍای کفار ق ىـاىٌ صطاقىط ىیعىگ

 ...قؼلم ػ قزی ىهُد

یا ىٌع ةٌ ؼتارگاف یا پیـگُیی ق  ةٌ ٍع َيُاف ػ ناىيط کف صُاىی یا فاؿ كًَُ کػ، پػ ٍع

 ...درقغگُ ق کافع اؼتػ ادَای َلم غیب کيط  دادق

ٍا تُؼه آىاف یا  دٍط ناىيط پیطا ؿطف گهـطً انا آىچٌ از ةعصی دداالف ق دادقگعاف رخ نی

 ...ٍا ةٌ ؼتب اؼتضطاـ دو ق ؿیاویو اؼت فَهیطف ؼتب ةعصی از ةیهاری

                                                           

 ۶۵: ىهل -15
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آیيطً ق  ی ؿياؼاف ةعقىط ق درةارً اف ةٌ ىغد ؼتارًنهکو اؼت ةعصی از اؿضاص مُیف االیم

ازدقاج صُد از آىاف ةپعؼيط، کٌ ایو زعاـ اؼت، ق ٍع کٌ ادَای َلم غیب کيط یا ؼضو کؽی 

 ...کٌ ادَای َلم غیب دارد را تكطیق کيط، کافع ؿطً اؼت

اىی کٌ ادَای ٍا ق نذالت یا تهاس تلفيی ةا کػ در رقزىانٌ ًٍای ناٍیاف ٍهیيىُر نعادٌُ ةٌ فاؿ

 ...ایو کارٍا زعاـ اؼت ی ؿياصت غیب دارىط یا پعؼؾ از آىاف، کٌ ٍهٌ

. کٌ ؼسع از ةغرگتعیو گياٍاف اؼتچعا از دیگع قؼائل ؿعک، ؼسع ق کَاىت ق پیـگُیی اؼت، 

: گفتيط« از ٍفت گياً ٍالک کييطً ةپعٍیغیط»: فعنایط پیانتع نا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ نی

 «...ؿعک ةٌ صطاقىط ق دادقگعی ق»: ىط؟ فعنُدچٌ ٍؽت[ آىَا]

چعا کٌ ؼسع نؽتلغـ ةٌ صطنت گعفتو ؿیاویو ق تلعب دؽتو ةٌ آىاف ةا کارٍایی اؼت کٌ 

، ٍهیيىُر ادَای داىؽتو غیب کٌ صُد کفع ق گهعاٍی دقؼت دارىط تا ةٌ صطنت اق درآیيط

 :فعنایط ةعای ٍهیو اؼت کٌ صطاقىط نتُاؿ نی ؛اؼت

16چڈ  ڈ       ڌ   ڎ  ڎ    چ
 

 .«ؿُد ق دادقگع ٍع دا کٌ رقد رؼتگار ىهی»

کعدىط، انا انعقزً در زق دادقگعاف  زکم ؼازع، كتل اؼت، چياىکٌ گعقٍی از قساةٌ چيیو نی

کييط ق  ٍا ق نؽاةلات ةعگغار نی داىيط ق ةعای آىاف دـو ؿُد ق آف را ٍيع نی اىگاری نی ؼَل

اىگاری در انع َلیطً اؼت، ق چٌ  ؿُىط کٌ ایو ؼَل یٍغاراف تهاؿاگع در ىهایؾ آىاف زامع ـ

 ...زیتاؼت کاری کٌ اةُذر ةا یکی از دادقگعاف اىذاـ داد

کعد ق ةٌ  یک ةار اةُذر ةع یکی از صلفا قارد ؿط کٌ ىغد قی دادقگعی ةا ؿهـیع صُد ةازی نی

ةاز  کيط ق ؼپػ ؼع قی را ةٌ دایؾ کعد کٌ ؼع نعدی را كىٍ نی نعدـ چيیو قاىهُد نی

 ...کعد گعداىط ق اق را زىطً نی نی

اةُذر رقز ةُط دقةارً ةٌ ٍهاف نذلػ رفت در زالی کٌ ردایی پُؿیطً ةُد ق ؿهـیع صُد را زیع 

ؼپػ ةع صلیفٌ قارد ؿط ق دیط ٍهاف ؼازع در زاؿ ىهایؾ ةا ؿهـیع ... آف پيَاف کعدً ةُد

                                                           

 ۶۶: وٌ -16
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پػ ىاگَاف ؿهـیع ! ی در ؿگفتيطکيط ق نعدـ از کار ق ق در ةعاةع نعدـ دادقگعی نی... اؼت

 ...صُد را ةیعقف آقرد ق ةع گعدف ؼازع فعقد آقرد ق ؼعش را از تو دطا کعد

: فعنُد ؿيیطـ رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ نی: ؼپػ اةُذر گفت... ؼازع ةٌ زنیو افتاد

صُدت را  زاال: ؼازع کعد ق گفت ی آىگاً رق ةٌ ديازً« ؿهـیع اؼت ی زط دادقگع، یک معةٌ»

 !صُدت را زىطً کو! زىطً کو

ٍع کٌ ىغد پیـگُیی آنط ق ؼضو اق »: فعنایط ٍهچيیو پیانتع صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ نی

 .«را تكطیق ىهُد ةٌ آىچٌ ةع نسهط ىازؿ ؿطً کفع قرزیطً اؼت

را اش ٍـطار داد ایو اؼت کٌ دادقگعاف ق کاٍياف ق پیـگُیاف گاً صُد  چیغی کٌ ةایط درةارً

دٍيط کٌ ةعای غیع  زىيط ق ةیهاراف صُد را دؼتُر نی در ًاٍع اىؽاىی قالر ق اٍل دیو دا نی

 ...صطا ذةر کييط، کٌ نحال گُؼفيطی را ةا فالف اققاؼ ذةر کييط یا نعغی را ؼع ةتعىط

ٍای  ةعای آىاف ولؽمٍای صُد آقیغاف کييط،  در گعدف ةیاقیغىط یا در صاىٌ یی کٌةٌ ىاـ دَاق گاً 

 ...ىُیؽيط یا تُُیظٍای ؿیىاىی نی ؿعک آنیغ

کعانات ق صُارؽ َادات ٍؽتيط  دارایةعصی از ایو دادقگعاف صُد را در ىلؾ اقلیاء اللٌ کٌ 

صُاةيط ق آؼیتی  زىيط یا زیع چعخ اتُنُةیل نی دٍيط، نحال صُد را ةا ؿهـیع نی ىـاف نی

ةٌ دؼت ایو کٌکٌ در زلیلت دادق ق از َهل ؿیىاف اؼت  ق از ایو ىُع کارٍا.. .ةیييط ىهی

 ...گعیغىط دٍط ق ایو ؿیاویو ةا یاد صطاقىط نی دادقگعاف اىذاـ نی

در یکی از ؼفعٍایم ةٌ یک : گفت قی نی... ناىيط داؼتاىی کٌ یکی از دقؼتاف ةعایم تُعیف کعد

 ...ؼیعک رفتم

ةا تُاىایی َذیتی ةع رقی  زىی قارد قسيٌ ؿط ق کعدـ را تهاؿا نیآىاف  در زالی کٌ ىهایؾ

نعدـ ! وياب راً رفت ؼپػ ةٌ رقی دیُاری پعیط ق وُری ةع آف ةاال رفت کٌ اىگار نگػ اؼت

 ...از دیطف کار اق ةؽیار تُذب کعدىط

درؼت اؼت ... کيط قعفا زعکات آکعقةاتیک ةاؿط ةا صُد گفتم نهکو ىیؽت کارٍایی کٌ اق نی

 در زیعت ةُدـ کٌ چٌ کيم؟... پؽيطـ نُزط ٍؽتم ق چيیو چیغی را ىهی نو گياٍکارـ انا
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دادق ق دادقگعاف ةُد، صىیب  ی ٍای دهٌُ کٌ درةارً تا ایيکٌ یادـ آنط در یکی از صىتٌ

ؿیاویو ةا ذکع صطاقىط ىیعىگـاف ةاول گیعىط ق  گفت دادقگعاف از ؿیاویو کهک نی نی

 ...دٍيط ؿُد ق كطرت صُد را از دؼت نی نی

زدىط ق  زدً ةُدىط دؼت نی نعدـ کٌ ؿگفت... از قيطلی صُدـ ةليط ؿطـ ق ةٌ ؼهت ؼکُ رفتم

 ...ؿُـ کعدىط نو از ؿطت ٍیذاف دارـ ةٌ اق ىغدیک نی فکع نی

قكتی ةٌ ؼکُ رؼیطـ ق ةٌ اق ىغدیک ؿطـ ىگاٍم را ةٌ اق دقصتم ق ؿعقع ةٌ صُاىطف آیة الکعؼی 

 چ...ھ  ھ  ھ  ے  ے ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ چ :  کعدـ

ةٌ صطا كؽم ٍيُز آیٌ را ةٌ پایاف ىعؼاىطً ةُدـ کٌ ةٌ ... ىاگَاف آف زف ؿعقع ةٌ لعزیطف کعد

نعدـ تعؼیطىط ق از داٍای صُد ةليط ؿطىط ق اق را ةٌ ... زنیو افتاد ق زالت تـيخ ةٌ اق دؼت داد

 ...ةیهارؼتاف ةعدىط

 :گُیط صطاقىط َغقدل کٌ راؼت نی

17چڌ  ڌ     ڎ       ڍ  ڍ       چ 
 

 .«ٍهاىا ىیعىگ ؿیىاف مُیف اؼت»

 :فعنایط ق نی

18چڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ 
 

 .«ق نکع آقردىط ق اللٌ ىیغ تطةیع ىهُد ق اللٌ ةَتعیو تطةیع کييطگاف اؼت»

 ...ق ةياٍای یادةُد اؼت ٍا تهحاؿاز دیگع َُانل ؿعک، ةغرگ داؿتو 

ؿُىط ق ةياٍای یادةُد  ؿکل اىؽاف یا زیُاف ؼاصتٌ نیگُیيط کٌ ةٌ  ٍایی نی تهحاؿ ةٌ نذؽهٌ

ٍا ق اناکو َهُنی  ٍا یا پارک ٍایی ٍؽتيط کٌ ةٌ ؿکل رٍتعاف ق ةغرگاف در نیطاف ىیغ نذؽهٌ

 ...ٍا ق در زنیو ؿعکی قُرت ىگعفتٌ نگع ةٌ ؼتب ٍهیو نذؽهٌ ،ؿُىط ىكب نی
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ؼاصتيط، نطت زناىی [ قالر]ف ٍایی را ةٌ ؿکل نعدا ةیيیط کٌ كُـ ىُح قكتی نذؽهٌ آیا ىهی

 ٍا را ٍهعاً ةا صطاقىط َتادت کعدىط؟ ىگظؿت تا آىکٌ آف نذؽهٌ

ٍا ق کـیطف  ةعای ٍهیو اؼت کٌ رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ از ؼاصتو نذؽهٌ

ٍا َُانلی ٍؽتيط کٌ ةٌ ؿعک  ىَی کعدً اؼت، چعا کٌ ایو ایو[ دار نُدُدات رقح]تكاقیع 

 ...ؿُىط نيذع نی

زتی رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ تكُیعگعاف را ىفعیو ىهُدً ق صتع دادً کٌ آىاف 

ؿطیطتعیو َظاب را در رقز كیانت صُاٍيط داؿت، ق انع ةٌ از ةیو ةعدف تكاقیع دادً ق فعنُدً 

 ...ؿُىط ای کٌ در آف تكُیع قدُد داؿتٌ ةاؿط، ىهی اؼت کٌ فعؿتگاف قارد صاىٌ

ناىيط تُؼل ةٌ نلاـ پیانتع ػ قلی اللٌ : ةٌ ؿعک، تُؼل ىانـعقع اؼتاز دیگع َُانل نيذع 

: ةياةعایو دایغ ىیؽت اىؽاف در دَای صُد ةگُیط... َلیٌ قؼلم ػ یا ةٌ ذات آفعیطگاف یا زق آىاف

یا ةٌ زق فالف کػ، یا ةٌ رقح فالف ... صُاٍم صطاقىطا نو ةا تُؼل ةٌ داً پیانتع از تُ چيیو نی

ٍا ق قفات  ٍا دایغ ىیؽت، ةلکٌ تُؼل دایغ، تُؼل اىؽاف ةٌ ىاـ از ایو تُؼلٍیچکطاـ ... نیت

ای غفُر، نعا : ای رزیم، نعا نُرد رزهت صُد كعار دً، یا ةگُیط: صطاقىط اؼت، نحل ایيکٌ ةگُیط

 ...ةیانعز

صطاقىطا ةٌ : ٍهیيىُر تُؼل ةٌ صطاقىط ةا ایهاف ق اَهاؿ قالر، دایغ اؼت؛ نحل ایيکٌ ةگُیط

 ...اـ نعا ةَـتی ةگعداف ایهاىی کٌ دارـ ق پیانتعاىت را تكطیق کعدًؼتب 

قالسی کٌ در كیط زیات اؼت ةضُاٍط تا ةعای  ی ٍهچيیو تُؼل ةٌ دَای قالساف؛ نحال از ةيطً

اق از صطاقىط چیغی ةضُاٍط، چعا کٌ دَای نؽلهاف ةعای ةعادرش در غیاب اق نؽتذاب اؼت، انا 

نُاردی کٌ ذکع ؿط از زلُؽ صاص  ی ی دایغ ىیؽت، زیعا ٍهٌدر صُاؼت از نیت ىغد كتع ق

 ...صطاقىط اؼت ق قعؼ آف ةعای غیع قی ؿایؽتٌ ىیؽت

ٍهٌ چیغ اؼت ق تيَا  ایهاف ةٌ صطاقىط، اَتلاد ةٌ ایو زلیلت اؼت کٌ قی پعقردگاِر ی از دلهٌ

 :ٍای ىیک ق قفات قاال اؼت ق اق دارای ىاـ... اق نؽتسق َتادت اؼت
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19چٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ     ٺ  ٿ   چ
 

 .«چیغی ناىيط اق ىیؽت ق اق ؿيُا ق ةیيا اؼت»

ق اق ةا ذات ق قفات صُد ةع ... گُیط ق اق ٍع گاً ةضُاٍط ٍع ؼضيی را ٍع گُىٌ کٌ ةضُاٍط نی

ةع َعش صُد نؽتُی اؼت ق از زاؿ ةيطگاىؾ آگاً اؼت، ... ةيطگاف َالی ق ةليط اؼت

 ...ةیيط کارٍایـاف را نی ق ؿيُد ؼضياىـاف را نی

 :فعنایط صطاقىط نتُاؿ نی... ةیييط ق ایهاف داریم کٌ نُنياف پعقردگار صُد را در رقز كیانت نی

20چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ  چ
 

 .«ىگعد ق ةٌ پعقردگارش نی" ۲۲#ٍایی ؿاداب ق نؽعقر اؼت  در آف رقز چَعً»

صطاقىط كعآف را ةع نسهط ق  یُيی ةاقر ةٌ ایيکٌ آؼهاىی؛ٍای  ٍهیيىُر ایهاف ةٌ نالئکٌ ق کتاب

تُرات را ةع نُؼی ق اىذیل را ةع َیؽی ق زةُر را ةع داققد ػ َلیَم الكالة قالؽالـ ػ ىازؿ ىهُد 

 ...کٌ ٍهٌ کالـ صطاقىط ٍؽتيط

دیگع ق ایهاف ةٌ پیانتعاف، َلیَم الؽالـ کٌ ةؽیارىط ق صطاقىط ةعصی را ةعای نا ىاـ ةعدً ق ةعصی 

 :فعنایط صطاقىط نتُاؿ نی. ىاـ ىتعدً اؼترا 

21چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ
 

را ةع تُ زکایت [ نادعایـاف]؛ ةعصی از آىاف ؿک پیؾ از تُ پیانتعاىی را فعؼتادیم ق ةی»

 «...ایم ایم ق ةعصی از آىاف را ةع تُ زکایت ىکعدً کعدً

 ...ق ایهاف ةٌ آصعت

كتع ایهاف داؿتٌ ةاؿی چعا کٌ ایو ایهاف ةا کتاب ق  ىُیمیُيی آىکٌ در گاـ ىضؽت ةٌ َظاب ق 

 ...ؼيت جاةت اؼت
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 :فعنایط صطاقىط نتُاؿ نی

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  چ

22چہ  ھ  ھ
 

ؿُىط ق رقزی کٌ  نیقتر ق ؿاـ ةع آتؾ َعمٌ " ۴۵#ق فعَُىیاف را َظاب ؼضت فعق گعفت »

 .«تعیو َظاب درآقریط آؿ فعَُف را در ؼضت[ آیط کٌ ىطا نی]كیانت ةعپا ؿُد 

 :فعنایط نيافلاف نی ی ٍهچيیو صطاقىط نتُاؿ درةارً

23چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ       ڌ   ڌ  چ 
 

 .«ؿُىط کيیم، ؼپػ ةٌ َظاةی ةغرگ ةاز گعداىطً نی ةٌ زقدی آىاف را دق ةار َظاب نی»

َظاب اقؿ در دىیا ق َظاب دقـ در كتع اؼت، : گُیيط ق دیگعاف در تفؽیع ایو آیٌ نی اةو نؽُُد

 ...ؿُىط ؼپػ ةٌ َظاب ةغرگ در آتؾ دَيم ةاز گعداىطً نی

اجتات َظاب ق ىُیم كتع قارد ؿطً ةؽیار اؼت ق زتی اةو كیم ق دیگعاف  ی انا ازادیحی کٌ درةارً

ؼيت ةیؾ از پيذاً زطیث در ایو ةارً قارد ؿطً اؼت، در ... اىطً ةٌ نتُاتع ةُدف آف تكعیر کعد

از دهلٌ در قسیسیو ةضاری ق نؽلم رقایت اؼت کٌ پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ از کيار دق 

ؿُىط؛  ؿُىط ق ةعای کار ةغرگی َظاب ىهی ؿک آف دق َظاب نی ةی»: كتع گظؿت، پػ فعنُد

 .«...کعد چیيی نی دیگعی ؼضوداؿت ق  یکی از آف دق صُد را از ادرارش پاک ىهی

ٍهیيىُر در قسیسیو رقایت اؼت کٌ رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ در دَای صُد 

 «...ةعـ صطاقىطا از َظاب كتع ةٌ تُ پياً نی»: فعنُد نی

ایهاف ةٌ آصعت، ایهاف ةٌ رؼتاصیغ ق زىطً ؿطف نعدگاف ٍيگاـ دنیطً ؿطف در  ی از دهلٌ

صیغىط، چياىکٌ صطاقىط  ق پاةعٍيٌ ق صتيٌ ىـطً از كتعٍای صُد ةعنی آىگاً لضت... اؼت ؿیپُر

 :فعنایط نتُاؿ نی

                                                           

 ۴۶-۴۵: غافع -22

 ۱۰۱: تُةٌ -23
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24چۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ 
 

 .«آىگاً ؿها در رقز كیانت ةعاىگیضتٌ صُاٍیط ؿط" ۱۵#صُاٍیط نعد [ پػ از آف]ؼپػ ؿها »

 ...دَيمق ایهاف ةٌ زؽاب ق دغا ق ةَـت ق 

ٍای کُچک ق ةغرگ كیانت ناىيط صعقج دداؿ ق ىغقؿ َیؽی ػ َلیٌ  ً ىـاىٌٍهیيىُر اَتلاد ب

 ...ٍا الؽالـ ػ از آؼهاف ق ولُع صُرؿیط از نغعب ق صعقج داةة االرض از دایگاٍؾ ق دیگع ىـاىٌ

 ...ٍهچيیو ةٌ ؿفاَت ق زُض ق تعازق ق دیطف صطاقىط نتُاؿ ق دیگع انُر آصعت ایهاف داریم

نلطر ق ىُؿتٌ ؿطً از [ دٍط ٍع چٌ رخ نی]ؿع آف ػ دغق ایهاف اؼت، کٌ  ةاقر ةٌ تلطیع ػ صیع ق

 ...ؼُی صطاقىط اؼت

*  *  * 

 سازد عواملی که ةه ایمان ضرةه هارد می
 :فعنایط صطاقىط نتُاؿ نی. نؽضعً کعدف دیو صطاقىط، کٌ ةاَث ارتطاد از اؼالـ اؼت

25چژ  ڑ  ڑ   ک  ککک گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳچ 
 

َظر ىیاقریط، پػ از ایهاىتاف کافع " ۶۵#کعدیط؟  اللٌ ق آیاتؾ ق پیانتعش تهؽضع نیةگُ آیا ةا »

 .«ؿطیط

اؼالـ دیيی كطیهی اؼت ق ةٌ درد دقراف : آقرىط کٌ ای ةع زةاف نی ناىيط ةعصی ؼضياف کٌ َطً

 ...كُاىیو قمُی ةَتع از اؼالـ اؼت: یا ایيکٌ! ناىطگی اؼت اؼالـ ارتذاع ق َلب: یا! صُرد نا ىهی

از ةغرگتعیو َُانل قارد ؿطف اؿکاؿ در َلیطً، زکم ةع اؼاس چیغی اؼت کٌ صطاقىط ىازؿ 

ىکعدً اؼت، زیعا یکی از نلتنیات ایهاف، زکم کعدف ةع اؼاس ؿعیُت اق در گفتار ق کعدار ق 

 ...اصتالفات ق نؽائل نالی ق دیگع زلُؽ اؼت

 :فعنایط صطاقىط نتُاؿ نی

                                                           

 ۱۶-۱۵: نُنيُف -24
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ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ    ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ چ

26چەئ  ەئ  وئ
 

اصتالفاؼتی ًیاىآىاىهایٍتُرادرنُردآىچَمکآقرىطنگعآف یناىيمیٍاکةَپعقردگارتلؽم،ؼتیىویچویقؿ»

[ دیقتعد] یؿاىازؽاؼيارازتیدردلَایا ردًکًیکـکداقرگعداىيطؼپؽازح

 «نفعقدآقرىطیانالؼعتؽلکىيطقکف

... در صعیط ق فعقش: ىازؿ کعدً زکم ىهُد، در ٍهٌ چیغ ةياةعایو، ةایط ةع اؼاس آىچٌ صطاقىط

 ...دزدی ق زىا ق دیگع انُر، ىٌ تيَا در ازکاـ والؽ ق ازدقاج ق كُاىیو ازُاؿ ؿضكی ی درةارً

تع ق ةَتع از زکم صطاقىط  ٍع کٌ ةعای نعدـ كاىُف گغاری ىهُد ق ادَا ىهُد ایو كُاىیو نياؼب

 :فعنایط ىط نتُاؿ نیاؼت، دچار کفع ؿطً اؼت، زیعا صطاق

27چھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸چ
 

 «اىط؟ یا ةعای آىاف ؿعیکاىی اؼت کٌ در آىچٌ اللٌ ةطاف ادازً ىطادً ةعایـاف آییيی ىَادً»

 :ق فعنُدً اؼت

28چی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  چ 
 

داقری چٌ کؽی از اللٌ ةَتع اىط؟ ق ةعای نعدنی کٌ یلیو دارىط،  آیا صُاؼتار زکم داٍلیت»

 «اؼت؟

ۇ  ۆ   چی ٍيگانی کٌ صطاقىط نتُاؿ آیٌ ٍهچيیو در زطیث قسیر آنطً

29چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ
ىازؿ ىهُد، َطی ةو زاتم ػ رمی [ اٍل کتاب ی درةارً]را  

پیانتع ػ ... کيیم نا آىاف را َتادت ىهی ،ای رؼُؿ صطا: گفت[ کٌ ٍيُز ىكعاىی ةُد]اللٌ َيٌ ػ 
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کييط ق در ىتیذٌ ؿها آف  آیا ةعای ؿها زعاـ صطا را زالؿ ىهی»: اللٌ َلیٌ قؼلم ػ فعنُدقلی 

. آری: گفت« داىیط؟ کييط ق ؿها آف را زعاـ نی کيیط؟ ق زالؿ صطا را زعاـ ىهی را زالؿ نی

 .«ٍاؼت ٍهیو َتادت کعدف آف»: فعنُد

 ...ف اؼتةا نُنيا از دیگع ىُاكل ایهاف، دقؼتی ةا کافعاف ق یا دؿهيِی

ؿکی در ایو ىیؽت کٌ ةع نؽلهاىاف قادب اؼت از نُدت ةا کافعاف دقری کييط چياىکٌ صطاقىط 

 :فعنایط نتُاؿ نی

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

30چ
 

[ یةَىُر] دیریةعنگیددؿهيهيُدؿهيضُدتاىعاةَطقؼتیا ناىآقردًیٍایکؼافیکا»

 .«افعىطکؿهاآنطًیٍتعایکٍلىُاةَآىسقکدقزاآلفیفیکقؼتٍتاآىَااًَاردک

 :فعنایط ق صطاقىط نتُاؿ نی

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

31چٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
 

دقؼت  اىط ردًکنضالفتپیانتعشقاللٌٍتاکرایؼافک[ ق] ناىطاؿتَتاؿيطیاآصعتقاللٌٍتٌیکابیرافیكُـ»

 «...آىاىتاؿيطی رًیاَؾیاةعادراىـافیاپؽعاىـافیٍعچيطپطراىـافةطارىط،

 ...ٍا ٍهٌ داؿ ةع کفع آىاف ةٌ صطاقىط ق ىیعىگـاف َلیٌ اؼالـ ق نؽلهاىاف اؼت ق ىـاىٌ

 :فعنایط چياىکٌ اللٌ ػ ؼتساىٌ ق تُالی ػ نی

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   چ

ہ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
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ۓ     ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁      

32چ                                 ڭ  ڭ
 

دی]ٍا كتهاىـاىٌیدرزق؛داردةغرگتعاؼت یؿاىيَاىمیٍا ىٌیاراؼتُآىچَػکازلسيُؼضيـاىآشیدؿهو»

 دقیٍآىاىعادقؼتطارکدیٍؽتیؼافکٍاىـها" ۱۱۵# دیفکناگعتُللیردکافیؿهابیراةعا[ آىافیؿهو

[ صطای]تاةَاکآىاىـهارادقؼتيطارىطقؿهاةََهٌ[ ًکزاآلف]

[ ةاٍم] نُچُفیناىآقردیىطایگُ یىيطـکدقچُىتاؿهاةعصُردیناىطاریا

ٍا ىٌیةَعازدرقىػاللًٌکدیریةگُةَضـهضُدةمزىطگ یـىيطازؿطتضـهتعؿهاؼعاىگـتاىضُدراکصلُت

" ۱۱۶# داىاؼت

زگایدقپعًیفکؿُىطقاگعقتع یرؼطةطاىـادـیىطقاگعةَـهاگغىطک یرؼطآىاىعاةطزالمیاگعةَـهاصُش

 .«ىيطازاوَطاردک یةَآىچَماللٌىایؽیرؼاىط یةَـهاىمیافیچغیرىگـاىٌیدفییىهایر

ىـیيی ق نُدت ةا آىاف ةطقف  ٍم ،نا ٍای دقؼتی ةعصی از نؽلهاىاف ةا کافعاف در دقراِف از ىهُىٌ

ق یا اكانت ق ؼفع غیع معقری ةٌ کـُرٍای آىاف ق ؿتیٌ ؼاصتو صُد ةٌ کافعاف در  ،ككط دَُت

 ...اؼت ٍا آفلتاس ق ًاٍع ق رقش زىطگی، ق ؼضو گفتو غیع معقری ةٌ زةاف 

اللٌ  ٍهچيیو از ةغرگتعیو ىُاكل ایهاف پاییو داىؽتو ؿأف ق نيغلت اقساب رؼُؿ صطا ػ قلی

 ...َلیٌ قؼلم ػ یا دؿياـ دادف ةٌ آىاف ق اٍاىت ةٌ اٍل ةیت ةغرگُار ایـاف اؼت

یک از آىاف  داریم ق در نستت ٍیچ نا اقساب رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ را دقؼت نی

 ...کيیم، ىٌ در نُرد َلی ػ رمی اللٌ َيٌ ػ ق ىٌ دیگع اقساب قی رقی ىهی زیادً

ق آف  کيیم اًَار ةیغاری نیدؿهياف آىاف از دُییم، ةلکٌ  ةعائت ىهی یک از آىاف ق از ٍیچ

 :فعنایط صطاقىط نتُاؿ نی... کيیم ةغرگُاراف را دغ ةٌ ىیکی یاد ىهی

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ   پپپڀڀڀ  چ

33چڀ
 

                                                           

 ۱۲۰  -۱۱۵: آؿ َهعاف -32

 ۱۰۰: تُةٌ -33
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ق پیـگاناف ىضؽتیو از نَادعاف ق اىكار ق کؽاىی کٌ ةٌ ىیکی از آىاف پیعقی ىهُدىط، اللٌ از »

 .«...از اق صـيُدىط[ ىیغ]اؼت ق آىاف آىاف صـيُد 

ٍایی کٌ نیاف آىاف رخ دادً، دؼت ىگٌ  الفات ق ديگتاخ ی نظٍب اٍل ؼيت ق دهاَت درةارً

رقىط ق گاً  ٍایی ةُدىط کٌ گاً ةٌ راً درؼت نی داؿتو از ؼضو در ایو ةارً اؼت زیعا آىاف اىؽاف

ٍا دقر ىگٌ داؿتٌ نا  ةٌ صىا، ق ٍهاىىُر کٌ صطاقىط ؿهـیعٍای نا را از قارد ؿطف ةٌ آف فتيٌ

ٍایی ةُدىط کٌ  ٍا اىؽاف آف: گُییم داریم ق در ایو ةارً نی نیاز ٍایهاف را از قرقد ةٌ آف ب ىیغ زةاف

 ...کيط کيط ق نیاىـاف داقری نی پعقردگاری دارىط کٌ در كیانت یکذایـاف نی

داىیم ق قی  ٍهچيیو صالفت را پػ از پیانتع صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ةعای اةُةکع جاةت نی

ؼپػ َهع، ؼپػ َحهاف ؼپػ َلی، ... داىیم ٍهٌ نیرا ةَتعیو انت پػ از پیانتع ق نلطـ ةع 

 ...آىاف صـيُد ةاد ی صطاقىط از ٍهٌ

اىط ق  ٍایی اؼت کٌ ةعصی از نؽلهاىاف ؼاصتٌ زىط ةطَت از دیگع نؽائلی کٌ ةٌ ایهاف معةٌ نی

ؿُد، ناىيط دـو گعفتو رقز تُلط  تع ؿطف آىاف ةٌ صطاقىط نی کييط ةاَث ىغدیک گهاف نی

قگفتو ؼالـ ةٌ [ ةٌ زَم زنُر ایـاف]للٌ َلیٌ قؼلم ػ ق ةليط ؿطف در اجيای آف پیانتع ػ قلی ا

ٍا  ایو ی ٍهیيىُر دـو گعفتو رقز تُلط اقلیا ق قالساف دیگع، کٌ ٍهٌ. قی در ایو زالت اؼت

اىط ق ةلکٌ از  ةطَت در دیو اؼت ق پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ق قساةٌ چيیو کاری ىکعدً

ٍع کٌ در ایو انع نا چیغی ىُ »: ی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ جاةت اؼت کٌ فعنُدىطرؼُؿ صطا ػ قل

ةطَت اؼت ق [ در دیو]ٍع ىُآقری »: ق فعنُد« ةؽازد کٌ از آف ىیؽت، پػ آف چیغ نعدقد اؼت

 .«ٍع ةطَتی گهعاٍی اؼت

 :فعنایط ق صطاقىط نتُاؿ نی

34چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ
 

تاف کانل کعدـ ق ىُهتم را ةع ؿها ةٌ اتهاـ رؼاىطـ ق اؼالـ را ةٌ َيُاف انعقز دیيتاف را ةعای»

 .«دیو ةعای ؿها پؽيطیطـ

                                                           

 ۳: نائطً -34
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ی ةُد کٌ صطاقىط ةعای نا آری؛ دیو را ةعای نا کانل ىهُد، ق اگع دـو گعفتو نُلُد دغق دیو

 ...کعد ؿک پیانتع نا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ آف را ةعای انتؾ ةیاف نی پؽيطیطً اؼت ةی

رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ  ی اىط، ةٌ قیژً اگع در آف درةارً َلها قعیسا دـو نُلُدی را اىکار کعدً

رقی ق اصتالط زىاف ق نعداف قُرت گیعد یا از آالت لَُ ق وعب  َلیٌ قؼلم ػ غلُ ق زیادً

 ...اؼتفادً ؿُد

ةا فعا صُاىطف رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ق  ٍا نعاؼم گُىٌٍهیيىُر ازتهاؿ دارد ایو

ؿعک اکتع ةٌ داىط ق دیگع انُر کفعی،  اؼتغاجٌ ق ولب نطد از اق ق اَتلاد ةٌ ایيکٌ قی غیب نی

 ...نيذع ؿُد

اققافی ناىيط داىؽتو غیب ق نغفعت در رقز كیانت ق در دؼت داؿتو انُر دىیا ق آصعت، دغ 

ٍا ق زنیو ةٌ دؼت اقؼت، قسیر ىیؽت، انا چيیو نؽائلی  در زق صطاقىط کٌ نلکُت آؼهاف

 ...دٍط ٍای تُلط پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ یا نُلط دیگع اقلیاء ةٌ کحعت رخ نی در دـو

، ق ؿُد ٍا رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ یاد نی در ایو دـو: کؽی ةگُیط نهکو اؼت

 .ؿُد ؼیعتؾ صُاىطً نی

تُاف رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ را ةع  ایو ؼضو صُةی اؼت، انا نی :گُییم در پاؼش نی

ٍا ق نذالػ َهُنی یاد کعد ق ؼیعت اق را ةٌ نعدـ گفت، ةطقف آىکٌ  رقی نياةع یا در ؼضيعاىی

 :ىیاز ةٌ تُییو زناف ق نکاف نـضف در یک ؼاؿ ةاؿط، ق صطاقىط نتُاؿ فعنُدً اؼت

35چخبجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  چ
 

 .«...پػ ٍعگاً در چیغی اصتالؼ ىٌع یافتیط، آف را ةٌ اللٌ ق پیانتعش َعمٌ ةطاریط»

ٍای تُلط انع کعدً ةاؿط،  نا در كعآف دؽتذُ کعدیم، ىطیطیم دایی صطاقىط نا را ةٌ اىذاـ دـو

گُیط دیو کانل ؿطً؛ در ؼيت ٍم گـتیم ق در آف ىطیطیم کٌ رؼُؿ صطا ػ  ةلکٌ كعآف ةٌ نا نی

 ...للٌ َلیٌ قؼلم ػ چيیو کاری اىذاـ دادً یا اقساةؾ را ةٌ آف انع کعدً ةاؿطقلی ا

                                                           

 ۵۶: ىؽاء -35
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کٌ ایو کار را  فعیب تُطاد زیاد کؽاىی را ةضُردةياةعایو ةعای اىؽاف َاكل ؿایؽتٌ ىیؽت کٌ 

 :فعنایط دٍيط، چعا کٌ صطاقىط نتُاؿ نی اىذاـ نی

36چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 
 

 .«...کييط اٍل زنیو پیعقی کيی تُ را از راً اللٌ گهعاً نیق اگع از ةیـتع »

ٍای ةطَتی کُؿؾ  ٍا ایو اؼت کٌ ةعصی از نعدـ ةعای ؿعکت در دـو یکی از ؿگفتی

ق ةُنی از آىاف گهاف ! کييط کييط انا از زنُر در ىهازٍای دهٌُ ق دهاَت تضلف نی نی

ؿُد، ةعای ٍهیو  اؼم نُلُد زامع نیکييط کٌ صُد پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ در نع نی

 !گُیيط صیغىط ق صُش آنط نی ةعای قی از دا ةع نی

ؿُد تا آىکٌ رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ  داىیم کٌ ایهاف ةيطً کانل ىهی ٍهٌ ایو را نی

را دقؼت داؿتٌ ق اق را گعانی ةطارد، ق كعار دادف قی ةٌ َيُاف اناـ ق رٍتع، ةضـی از ایو 

 ...کيیم ؿت اؼت، ةعای ٍهیو از َتاداتی کٌ قی نـعقع ؼاصتٌ تذاقز ىهیةغرگطا

*  *  * 

رنناف اؼت؛ رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ  ۲۴دـو گعفتو ؿب  ،ٍای آؿکار از دیگع ةطَت

ٍع کٌ رنناف را از رقی ایهاف ق اصالص ةٌ »: قؼلم ػ چياىکٌ در قسیسیو رقایت اؼت، فعنُدً

ٍع کٌ ؿب كطر را از رقی ایهاف ق اصالص »ق « ؿُد اش آنعزیطً نیً ىهاز ةایؽتط، گياٍاف گظؿت

 .«ؿُد اش آنعزیطً نی ةٌ ىهاز ایؽتط گياٍاف گظؿتٌ

انا دـو گعفتو ... رنناف ق ؿب كطر اؼت ی ایو رٍيهُد پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ درةارً

رٍيهُد پیانتع  ؿب ةیؽت ق ٍفتم ةٌ ایو َيُاف کٌ ایو ؿب، ؿب كطر اؼت، نضالف رقش ق

صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ اؼت، چعا کٌ چيیو دـيی ىُآقری در دیو اؼت، ةٌ قیژً آىکٌ 

 ...ؿب كطر نهکو اؼت ؿب ةیؽت ق ٍفتم ةاؿط، ق نهکو اؼت ؿتی دیگع ةاؿط

ؿب اؼعاء  ی ٍا، دـو گعفتو ؿب اؼعاء ق نُعاج اؼت، در زالی کٌ درةارً یکی دیگع از ةطَت

یش آف در ازادیث قسیر چیغی ىیانطً کٌ در ناً ردب یا ناً دیگعی ةُدً اؼت، ق نُعاج ق تار
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دف آف ةٌ َتادت یا دـو دایغ ىتُد، فق زتی اگع تاریش آف نـضف ةُد ةاز ٍم نضكُص گعدا

اىط ق ٍیچ  چعا کٌ پیانتع صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ق اقساةؾ ایو ؿب را دـو ىگعفتٌ

اىط ق پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ رؼالت را اىذاـ دادً  ـ ىطادًَتادت نضكُقی را در آف اىذا

ق اناىت را ادا کعدً اؼت ق اگع ةغرگطاؿت ایو ؿب از دیو صطا ةُد زتها آف را ةعای نا ةیاف 

 ...ىهُد نی

ةعای چيیو ... ؿُتاف ق رقزً گعفتو رقز آف اؼت ی دـو گعفتو ؿب ىیهٌٍا  از دیگع ةطَت

فنیلت آف ازادیث مُیفی قارد ؿطً کٌ  ی ق درةارً دی قدُد ىطارچیغی ٍیچ دلیل ؿعع

 ...اىط تُاف ةٌ آف اؼتياد ىهُد، چياىکٌ زافي اةو ردب ق دیگع َلها ةیاف کعدً ىهی

ؿُتاف  ی ٍیچ یک از نـایش ق فلَایهاف را ىطیطیم کٌ ةعای ؿب ىیهٌ: گُیط زیط ةو اؼلم نی

 ...اٍهیت صاقی كائل ةاؿيط

*  *  * 

 ...پایاف، ةطاىیط کٌ ديایت ةغرگ ق نكیتت ٌَیم، تعک ىهاز اؼتق در 

نیاف  ی فاقلٌ»: فعنایط رؼُؿ اللٌ ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ در زطیحی کٌ نؽلم رقایت کعدً نی

 ...«ؿضف ق کفع یا ؿعک، تعک ىهاز اؼت

اؼت کٌ  ق ىغد تعنظی ةا ؼيط قسیر از َتطاللٌ ةو ؿلیق از اةٍُعیعً ػ رمی اللٌ َيٌ ػ رقایت

داىؽتيط نگع  اقساب رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ تعک ٍیچ َهلی را کفع ىهی»: گفت

 .«...ىهاز

... یکی از کؽاىی کٌ اٍل گياً ق تلكیع در زق صطاقىط ةُد، در ةؽتع نعگ ةُد: گُیط اةو كیم نی

اوعافیاف ٍعاؼاف ةٌ ؼهت اق آنطىط ق رقةعقی اق ىـؽتيط ... ىاگَاف زالت نعگ ةٌ قی دؼت داد

یو زاؿ اق در ا... ق صطاقىط را ةٌ یاد اق آقردىط ق ؿعقع کعدىط ةٌ تللیو ال الٌ اال اللٌ ةعای قی

ؿط ةا قطای ةليط فعیاد زد  ٍيگانی کٌ رقزؾ از ةطف صارج نی... کعد ٍای صُد را پاک نی اؿک

آیط  صُرد در زالی کٌ یادـ ىهی ال الٌ اال اللٌ ةٌ چٌ درد نو نی! ةگُیم ال الٌ اال اللٌ؟: ق گفت

 ...ؼپػ گعیؽت تا داف داد! ةعای صطا یک ىهاز صُاىطً ةاؿم؟
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اش در کيار اق  ٍایؾ ةٌ ؿهارً افتادً ةُد ق صاىُادً زةیع در ةؽتع نعگ ىفػ َانع ةو َتطاللٌ ةو

 ...کعدىط گعیٌ نی

گُیط، در  کعد ؿيیط کٌ نُذف اذاف نغعب نی در ٍهیو زاؿ کٌ ةا نعگ دؼت ق پيذٌ ىعـ نی

 ...آنط ق ةٌ ؼضتی در زاؿ داف دادف ةُد زالی کٌ ىفػ در گلُیؾ ةٌ ؼضتی ةاال نی

 !!دؼتم را ةگیعیط: اف را ؿيیط ةٌ کؽاىی کٌ دقر ق ةعش ةُدىط گفتٍهیو کٌ قطای اذ

 ...ةٌ نؽذط: ةٌ کذا؟ گفت: گفتيط

 !ةا ایيکٌ در ایو زاؿ ٍؽتی؟: گفتيط

 ...نيادی ىهاز را ةـيُـ ق اق را لتیک ىگُیم؟ دؼتم را ةگیعیط! ؼتساف اللٌ: گفت

را ةا اناـ گغارد ؼپػ در ؼذطً  یک رکُت... دق نعد از دق ؼُ اق را گعفتيط ق ةٌ نؽذط ةعدىط

 !!آری در زالی داف داد کٌ در ؼذطً ةُد... درگظؿت

ٍع کٌ ىهاز را ةٌ دای آقرد ق ةع واَت صطاقىط قتع کيط کارش ةا صـيُدی صطاقىط پایاف 

 ...یاةط نی

 ی اق را ةا گعیٌ ،ؿب... ؼُط ةو نُاذ ػ رمی اللٌ َيٌ ػ اىؽاىی قالر ق نتلی ق اٍل َتادت ةُد

 ...ق رقز ةا ىهاز ق اؼتغفار ،ؿياصت ر نیؼر

 ...چيط رقز ةیهار ةُد ؼپػ ةٌ زاؿ نعگ افتاد... كعیٌٌ زصهی ؿط ةيی ی در غغقً

ةٌ »: ٍيگانی کٌ پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ از قمٍ قی آگاً ؿط صىاب ةٌ اقساةؾ فعنُد

 «...ىغد اق ةعقیم

رفت کٌ ةيطٍای  ق آىلطر ةا ؿتاب نی... رقف رفتیمةیعقف رفت ق نا ةٌ ٍهعاً اق ةی: گُیط داةع نی

 :اقساب از ؿتاب اق تُذب کعدىط، آىگاً فعنُد... ىُلیو نا ةعیط ق ردایهاف افتاد

 .«تعؼم نالئکٌ ةع نا پیـی گیعىط ق اق را غؽل کييط چياىکٌ زيٌلٌ را غؽل کعدىط نی»
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غؽل اقیيط ق نادرش ٍيگانی کٌ ةٌ صاىٌ رؼیط دیط کٌ اق درگظؿتٌ ق یاراىؾ در زاؿ 

گُیط  ای درقغ نی ٍع گعیٌ کييطً»: پػ رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ فعنُد... گعیط نی

 «...دغ نادر ؼُط

... ؼپػ اق را ةٌ ؼُی كتعش ةعدىط ق پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ةعای تـییٍ اق ةیعقف آنط

 ...نل ىکعدً ةُدیمتع از اق ح ای رؼُؿ صطا، تاکيُف نیتی ؼتک: نعدـ گفتيط

چعا ؼتک ىتاؿط کٌ ایيلطر ق ایيلطر نالئکٌ ةٌ »: رؼُؿ اللٌ ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ فعنُد

ةٌ صطا ... اىط اىط ػ ق ٍهعاً ةا ؿها اق را ةعداؿتٌ اىط ػ کٌ تاکيُف ةٌ زنیو ىیانطً زنیو فعقد آنطً

 ...اق ةٌ لعزً افتادً اؼت ق َعش ةعای... اىط رقح ؼُط ؿاد ؿطً[ نالكات]ةا  فؼُگيط فعؿتگا

37چۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   چ 
 

ٍای فعدقس نسل پظیعایی  ؿک کؽاىی کٌ ایهاف آقردىط ق کارٍای قالر اىذاـ دادىط ةاغ ةی»

 .«داقداىٌ در آف صُاٍيط ناىط ق صُاٍاف اىتلاؿ از آىذا ىضُاٍيط ةُد" ۱۰۴#ٍاؼت  آف

*  *  * 

یکی از ةغرگتعیو گياٍاف، ىطادف زکات اؼت، چعا کٌ زکات ؼُنیو رکو از ارکاف اؼالـ اؼت ق 

کؽی ىیؽت کٌ »: در قسیر نؽلم رقایت اؼت کٌ رؼُؿ صطا ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ فعنُد

ةعایؾ ؿهـیعٍایی پَو ای ةاؿط ق زق آف را ىطٍط نگع آىکٌ در رقز كیانت  قازب وال ق ىلعً

کييط ق پَلُ ق پیـاىی ق پـت اق را ةا آف  کييط ق آف را در آتؾ دَيم داغ نی نَیا نی از آتؾ

آف پيذاً  ی کييط؛ در رقزی کٌ اىطازً کييط ق ٍع گاً ؼعد ؿط دقةارً ایو کار را تکعار نی داغ نی

یا ةٌ ؼُی ةَـت ق یا : ٍغار ؼاؿ اؼت، تا آىکٌ نیاف ةيطگاف داقری ؿُد ق ؼعىُؿت صُ را ةطاىط

 .«ةٌ ؼُی دَيم

: ٍهچيیو اناـ ةضاری رقایت کعدً کٌ پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ فعنُدىط

ٍطیکؼمییالژدٍاکانت،نالـتَؾیىط،رقزؽکاتهالـعاپعداصتوکٍضطاقىطةَاقجعقتطادٍاؼتاگعزیکسک»

 اش قدقوعفچَعًدچیپ یـدقةَگعدىاقیآ ی،درـاؼتفیؿغٍعآگیدقفیارا

                                                           

 ۱۰۵-۱۰۴: کَف -37
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ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم  ؼپػ،رؼُالللٌ. «تٍُؽتمیً نيهالُصغاف: دیگُ یراگعفتٌ،ـ"شیٍا گُىٌ#

 :ردکٍعاتالقتیىآیاػ

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ                 مئىئ  يئ  جب  حب  چ

38چخب  مب  ىب
 

[ ةضل] ٍآفکىيطکقرزىطٍعگغتكُرف یردٍتضلمکازفنلضُدةَآىاىُىااللٌٍتَآىچٌیکؼافکق»

 .«ؿُد یانتىُكگعدىـاىمیاىطرقزؽ دًیٍتَآىتضلُرزکآىچٌیةَغقد؛ؿاىتطاؼتیٍتعاکآىاىضُةاؼتتلیةعا

*  *  * 

 ...ق در پایاف

تاف را ةعایتاف ةیانعزد ق  ای كُـ نا، دَُتگع صطا را اداةت کيیط ق ةٌ اق ایهاف آقریط تا گياٍاف

زق آؿکار اؼت ق دیو ... ؿهایمةٌ صطا كؽم نو دلؽُز ... ؿها را از َظاةی دردىاک ىذات دٍط

ؿُد کؽی ةا  ىیاز، ق رامی ىهی چعا کٌ صطاقىط یکی اؼت ق ةی... ؿُد یکی اؼت ق چيط تا ىهی

 ...قی ؿعک كعار دادً ؿُد

 :گُیيط کؽاىی نتاش کٌ نی ی از دهلٌ

39چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 
 

 «ـیؿاىعاٍؽپعیاینُناازپیا افتٌی[ یقراً] یفییناپطراىضُدراةعآ»

ٍِ... نا نُزطیم ق نىیٍ ق پیعق صطا ق پیانتع اقییم: ةلکٌ ةگُ کؽاىی کٌ ىغد كتعٍا  ةؽیاِر ق ده

 ی ٍایی کٌ درةارً قرزىط تُ را فعیب ىطٍط ق داؼتاف کييط یا ةٌ صطاقىط ؿعک نی كعةاىی نی

 ...کييط تُ را تست تاجیع كعار ىطٍط ؼازىط ق ىلل نی نعدگاىـاف نی

داد ق از اق  ب َهُی پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ ةيگع کٌ چگُىٌ پیانتع را یاری نیةٌ اةُواؿ

: پیانتع ػ قلی اللٌ َلیٌ قؼلم ػ فعنُد... کعد، انا ةا ایو قدُد در زاؿ کفع از دىیا رفت دفاع نی

                                                           

 ۱۵۰: آؿ َهعاف38

 ۲۳: زصعؼ -39
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کعد آىگاً صطاقىط نتُاؿ چيیو ىازؿ « ...کيم تا قكتی از ایو کار ىَی ىـُـ ةعایت اؼتغفار نی»

 :کٌ

ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  چ 

40چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
 

ٍآىاىاٍلطقکدیارگعدکؿاىآشیٍتعاکاىپؽازآفکنـعیٍتعاکؼتیاىطؼغاقارف ناىآقردًیٍایکؼافکانتعقیةعپ»

 .«ةاؿيط[ آىاف] ؿاقىطیىيطٍعچيطصُکولتآنعزش،زصيط

کؽی کٌ در راً ... السعاـ، اةعاٍیهػ َلیٌ الؽالـ ػ را ةتیوؿکو ق ةاىی ةیت اللٌ  ةلکٌ آف ةت

تُاىط در رقز كیانت ؼُدی  انا ةا ایو قدُد ىهی... نُالیؾ آزنایؾ ؿط ق در راً صطا ؿکيذٌ دیط

 ...ةٌ پطرش ةعؼاىط چعا کٌ پطرش در زاؿ ؿعک از دىیا رفت

 :ٍا تُدٌ کو ق ةٌ یاد داؿتٌ ةاش ایو ی ةٌ ٍهٌ

41چی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب    جت   ىئ  ىئ       ی  چ 
 

ق ٍهؽعش " ۳۵#از نادرش ق پطرش [ ٍهچيیو]ق " ۳۴# گعیغد نیرقزی کٌ اىؽاف از ةعادرش »

 «کيط در آف رقز ٍع کؽی از آىاف را کاری اؼت کٌ اق را ةٌ صُد نـغُؿ نی" ۳۶#ق فعزىطاىؾ 

42چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  چ 
 

 .«نگع کؽی کٌ دلی پاک ةٌ ىغد اللٌ آَقَرد" ۵۶#رقزی کٌ ناؿ ق فعزىطاف ؼُدی ىطارد »

ةٌ ؼُی ق  ق دلؽُز،گع  ىكیست ةعای دیگعاف... گعدىط از کؽاىی ةاش کٌ ةٌ ؼُی زق ةاز نی

 ...دَُتگع ةاشتُزیط 

تع اؼت ق درقد ق ؼالـ ق ةعکات  صُاٍم ق صطاقىط نتُاؿ آگاً نیاز صطاقىط ةعای ٍهٌ ٍطایت 

 ...صطاقىط ةع پیانتع صطا

                                                           

 ۱۱۳: تُةٌ -40

 ۳۴-۳۴: َتػ -41

 ۵۶-۵۵: ؿُعاء -42
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 دکتع نسهط الُعیفی
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